
 



2 

 دراسات التاريخ العباسي يف العامل العربي                                                                    

    

 
 

 دراسات التاريخ العباسي يف العامل العربي

 رؤية ببليوجرافية
 

 أ.د. حممد نصر عبد الرمحن

 

  

 

 أستاذ التاريخ اإلسالمي

 جامعة امللك فيصل-جامعة عني مشس

7102 

 

https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/arts/departments/SocialDept/History/PublishingImages/NasrCapture.PNG
https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/arts/departments/SocialDept/History/PublishingImages/NasrCapture.PNG
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010393995911
https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/arts/departments/SocialDept/History/PublishingImages/NasrCapture.PNG
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=zAKYkgwAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5rT42WbE-Q5Vu51BgZup5OTVvVu38cXHDvn3oKNcnOltZD1Vb0umVCP7uyBBmq_gxjaf6CiV3lb8WA7NTsq8xxpUSMPkcFPe0CY6loDjEts4xR8ejWt5tCrGbSE44QyRNx1u1J
https://works.bepress.com/mohamed_nasr/
https://kfu.academia.edu/MohamedNasr


3 

 دراسات التاريخ العباسي يف العامل العربي                                                                    

    

 
 

 

 

 

 

 مقدمة

 

 

 

 

 

 

 



4 

 دراسات التاريخ العباسي يف العامل العربي                                                                    

    

 

من بين الدول اإلسالمية التي سطرت اسمها في التاريخ اإلسالمي، 
لتعتلي ذروة سنامها، فهي أطولهم عمرًا، وأعظمهم مساحة، تأتى الدولة العباسية 

وأغناهم باألحداث. لذلك لم يكن غريباً أن يجعل منها الكثير من الباحثين قبلتهم، 
فيولوا وجوههم شطرها. ولم تلق فترة من فترات التاريخ اإلنساني على امتداد 

ية، وال ة الدولة العباسعمر الزمان من االهتمام والدراسة والتحليل مثلما لقيت فتر 
حظيت مثلها أخرى بهذا الكم الهائل من المؤلفات التي دارت حولها أو غاصت 
فيها. وليس هذا باألمر المستغرب إذا علمنا أنها تغطى زمنيًا ما يزيد عن ثلثي 

 التاريخ اإلسالمي في العصور الوسطى.

ي في سونتيجة لما سبق كان من الطبيعي أن يحظى حقل التاريخ العبا
العالم العربي بكم هائل من الدراسات والبحوث. وال شك أن هذه الدراسات ساهمت 
بشكل كبير في جعل المدرسة التاريخية الخاصة بالتاريخ العباسي واحدة من 

 أغنى وأهم المدارس التاريخية في عالمنا العربي.

 رومع هذا التنوع في اإلنتاج والمدارس إال أنه يالحظ التشابه في كثي
من الموضوعات التي انتجتها المدارس التاريخية المختلفة في العالم العربي في 
هذا المجال، وهو تشابه ال يقتصر على العنوان فقط في بعض األحيان بل 
يتعداه إلى المنهج والمعالجة، وهذا ربما يرجع لعدم وجود تواصل كبير بين هذه 

رس لعربية على ما تنتجه هذه المداالمدارس أو سهولة اطالع الدارسين في البالد ا
 لضعف اإلمكانيات وافتقاد التنظيم والتواصل. 

ورغم أن هذه الظاهرة بدأت في التالشي في السنوات األخيرة مع التقدم 
التقني واستخدام شبكة االنترنت، والتي اتاحت للدراسين الحصول على كثير من 

ل معرفة الجديد في انتاج ك الدراسات في المجال التاريخي، أو على أقل تقدير
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مدرسة لتفادي التكرار، إال أن كثير من الباحثين ما زالوا يعانون من صعوبة 
االطالع على الدراسات المختلفة في كل العالم العربي، وكذلك الحصول على 

 بعض هذه الدراسات.

 يرها إلى الموافقة على المشاركة في مشروعغوقد دفعتني هذه األسباب و 
خراج مجلد باللغة اإلنجليزية عن الكتابات التاريخية الحديثة في العالم أوربي إل

العربي عن العصور القديمة والوسطى، يهدف لتعريف الدارسين والقراء األوربيين 
بما انتجته المدرسة التاريخية العربية الحديثة. وكانت مشاركتي بدراسة ببليوجرافية 

 اسات العربية التي اهتمت بالتاريختحاول أن تجمع بين دفتيها عناوين الدر 
 العباسي في العالم العربي.

وكان من الطبيعي أن أحرص أن تكون هناك نسخة باللغة العربية من 
هذه الدراسة تكون متاحة للباحثين العرب المهتمين بالتاريخ العباسي، حتى تكون 

ذا المجال، ه معيناً لهم على االطالع على الدراسات السابقة في العالم العربي في
*اإلنترنت.دراسات المتاحة عبر شبكة وكذلك الحصول على بعض هذه ال

وقد رتبت الدراسات بشكل أبجدي بعد أن قسمتها وفقًا لنوعيتها )تاريخ 
، تاريخ فكري(-تاريخ إداري وعسكري -تاريخ اقتصادي واجتماعي-سياسي

ؤية لها ر (. كما وضعت قببحوث-رسائل جامعية-وكذلك وفقًا لشكلها )كتب
 تحليلية لهذه الدراسات.

وال شك أن محاولة جمع عناوين الدراسات التي تخصصت في التاريخ 
قتضي ية، و عد أمراً بالغ الصعوبي منذ بدايتها حتى اآلن العباسي في العالم العربي

                                                      
 الدراسات المتوفرة على اإلنترنت ويمكن تحميلها نم تمييزها باللون األزرق. *
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ثراء المكتبة العربية في  بحثًا وجهدًا كبيرين، لكن الرغبة في مساعدة الباحثين وا 
كانت هي المحرك األساسي لخوض غمار هذه التجربة. ورغم هذا المجال 

حرصي على متابعة ما صدر من دراسات خاصة بالتاريخ العباسي في جميع 
أنحاء العالم العربي، إال أن ذلك ال يعني أنني تمكنت من جمعها جميعًا، فال 

 وحسبي شرف المحاولة. ،شك أن هذا أمرًا يبدو صعبًا لكن الكمال هلل وحده

 

َلْيِه ُأِنيُب( َوَما َتْوِفيِقي ِإالا ِباَللاِ ) ْلُت َواِ   َعَلْيِه َتَوكا

 

 محمد نصر عبد الرحمن                                         
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بكرة، لم العربي في فترة مبدأ االهتمام بدراسة التاريخ العباسي في العا
ن في مطلع األربعينات متقريبًا حيث ظهرت الدراسات األولى عنه في مصر 

القرن العشرين. وكانت بداية الدراسات ضعيفة العدد ومحدودة االنتشار في عدد 
قليل من الدول العربية مثل مصر والعراق، ثم اتسعت وانتشرت بعد ذلك في 

قد صاحب هذا االهتمام انتاج عدد كبير من الدراسات كافة ربوع العالم العربي. و 
اريخية، ت وبحوثعن التاريخ العباسي في صورة كتب ودراسات أكاديمية جامعية 

كما صاحبها ظهور مدارس تاريخية مختلفة في العالم العربي، كان لكل منها 
 طابعه المميز في دراسة التاريخ العباسي. 

اسي لعربية الحديثة في البداية بشكل أسوقد تركزت الكتابات التاريخية ا
على التاريخ السياسي للخالفة العباسية المتعلق بالنخبة الحاكمة وما يدور في 
فلكها، بينما تصدت دراسات قليلة للنواحي األخرى من التاريخ العباسي 
كاالقتصاد والمجتمع، والنظامين اإلداري والعسكري، والحياة الفكرية. وربما كان 

لك عدم توافر المصادر التاريخية الكافية للباحثين خالل تلك الفترة، حيث مرجع ذ
كان ال يزال أغلبها مخطوطًا، ولم يكن الحصول على المخطوطات أو االعتماد 

 عليها في الدراسة وقتها باألمر الهين.

وقد بدأ الباحثون العرب في االهتمام بالجوانب األخرى من التاريخ 
لتاريخ السياسي بعد تحقيق ونشر كثير من المخطوطات، العباسي بعيدًا عن ا

نشاء الجامعات الحديثة وظهور الدراسات األكاديمية بها، واهتمام بعض دور  وا 
النشر بالدراسات التاريخية. وبرغم ذلك ظل للتاريخ السياسي النصيب األوفر من 

ثين في حانتاج الباحثين العرب، حيث مثل هذا الجانب تقريبًا نصف انتاج البا
مجال دراسات التاريخ العباسي، وانقسم النصف اآلخر بين باقي المجاالت كما 

 هو موضح بالشكل.
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انصب اهتمام الدراسات العربية حول التاريخ العباسي في عصره األول 
م(، لكن جل اهتمامها تركز حول العصر العباسي 648-247هـ/037-737)

ر بديهي باعتباره الفترة األطول م(، وهو أم0756-648هـ/858-737الثاني )
في التاريخ العباسي ولتنوع األحداث فيه. أما الفترة األخيرة من عمر الخالفة 

 م( فلم تنل نفس االهتمام من الباحثين.0502-0781هـ/773-587العباسية )

العلمي( لدراساتهم،  البحثوقد فضل أغلب الباحثين العرب شكل )
ثة في حقل التاريخ العباسي ظهرت في شكل فأغلب الدراسات العربية الحدي

أسهل في اإلنتاج والتجهيز، وجاءت الدراسات  ها، ربما ألنةتاريخي بحوث
مع مالحظة  نالباحثي الجامعية )ماجستير ودكتوراه( في المرتبة الثانية من انتاج

50%30%

11%
9%

ي العالم االتجاهات الرئيسية في دراسة التاريخ العباسي ف
العربي

التاريخ السياسي التاريخ االقتصادي واالجتماعي
التاريخ اإلداري والعسكري التاريخ الفكري
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أن قليل منهم من كان يجمع بين الماجستير والدكتوراه في هذا التخصص. أما 
انت أقل األشكال انتاجًا من الباحثين؛ ربما بسبب صعوبات النشر الكتب فك
 المختلفة.

وقد ظهرت في العالم العربي عدة مدارس تاريخية اهتمت بالتاريخ 
العباسي، وأهمها أربع مدارس رئيسية هي: المدرسة المصرية، والمدرسة العراقية، 

امًا مدراس انتاجًا واهتموالمدرسة األردنية، والمدرسة السعودية. وهذه هي أكثر ال
بدراسات التاريخ العباسي في العالم العربي، وظهرت بجانبها مدارس أخرى لكنها 
كانت أقل انتاجًا للدراسات العباسية مثل: المدرسة اللبنانية، والمدرسة السودانية، 

 أما مدرسة شمال افريقيا والمدرسة السورية، والمدرسة الفلسطينية، وغيرها.
 المغرب( فالدراسات العباسية فيها )باللغة العربية(–الجزائر –)تونسالتاريخية 

قليلة للغاية مقارنة بباقي المدارس؛ ومرجع ذلك أن معظم الباحثين فيها يكتبون 
بغير اللغة العربية )باللغة الفرنسية عادة(، وذلك لعوامل متعلقة بظروف سياسية 

 لمدرسة.وأيدولوجية ثقافية تحكم النتاج العلمي لهذه ا
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المدرسة العراقية

المدرسة المصرية
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ومن أقدم المدارس التاريخية في مجال الدراسات العباسية؛ المدرسة 
المصرية، حيث خرجت للنور في مطلع أربعينيات القرن العشرين، وكانت البداية 
أكاديمية من خالل األطروحات العلمية، ثم تبعتها الكتب، ثم المقاالت العلمية 

 المصرية على التاريخ السياسيفي المجالت المتخصصة. وقد ركزت المدرسة 
بشكل عام، إذ يمثل قرابة نصف انتاجها في هذا الحقل، يليه التاريخ االجتماعي 

 واالقتصادي، ثم التاريخ العسكري واإلداري، وأخيرًا التاريخ الفكري. 

المصرية اهتمام خاص بالمرحلة األخيرة من تاريخ  وكان للمدرسة
م 0756ه/858وط الخالفة في بغداد عام الخالفة العباسية، والتي تبعت سق

ومقتل الخليفة المستعصم آخر الخلفاء العباسيين في العراق. على اعتبار أن 
الخالفة العباسية بعث من جديد في مصر التي أصبحت مقرًا لها حتى نهايتها 
على يد العثمانيين، يضاف لذلك اهتمام بعض المؤرخين المصريين في العصور 

سيوطي، والقلقشندي وغيرهما بالتأريخ ألحداث هذه الدولة. ورغم الوسطى مثل: ال
هذا االهتمام الكبير من المدرسة المصرية بالتاريخ العباسي إال أن هذا التخصص 
ال يوجد منفردًا عادة عند الباحثين المصريين، ونادرًا ما نجد متخصصًا في 

سع خصص أو التاريخ العباسي وحده، بل عادة يأتي هذا التخصص في ظل ت
خاص بالمشرق اإلسالمي. لذلك من الصعب أن نحدد شخصية بعينها من هذه 
المدرسة لنقول إنه من أعالم هذه الحقبة التاريخية خالل الفترة الماضية أو 

 الحالية.

وأكثر دراسات هذه المدرسة حول التاريخ العباسي جاءت في شكل كتب 
ة، ثم ة، تلتها الرسائل العلميمثلت تقريبًا نصف النتاج العلمي لهذه المدرس

المقاالت. وقد حاز التاريخ السياسي للعباسيين على غالبية هذه الكتب، تبعتها 
الرسائل العلمية ثم المقاالت، أما الجوانب األخرى من التاريخ العباسي كالتاريخ 
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االقتصادي واالجتماعي وغيرها، فقد كان أغلب اإلنتاج فيها في صورة رسائل 
االت وقليالً من الكتب، وربما مرجع ذلك أن أغلب األطروحات العلمية علمية ومق

خاصة في الفترة األخيرة تميل لالبتعاد عن التاريخ السياسي -في مصر  –
النمطي، وتتجه للجوانب االجتماعية واالقتصادية وغيرها، وينسحب األمر أيضًا 

 على المقاالت في الدوريات التاريخية.

-دميةمن حيث األق –لثانية في المدراس التاريخية وتأتى في المرتبة ا
المدرسة العراقية، وهي ثاني أقدم المدارس في العالم العربي التي اهتمت بدراسة 
التاريخ العباسي منذ بداية الخمسينات من القرن العشرين، كما أنها أكثر المدارس 

تبار أن يهيًا على اعالتاريخية العربية انتاجًا في هذا المجال، وهذا يبدو أمرًا بد
العراق ظلت مركزاً للخالفة العباسية طيلة ستة قرون ونيف، بدأت منذ قيام الدولة 

 ه858م، وانتهت بسقوطها في العراق عام 247ه/037العباسية عام 
 م. 0756/ـ

وقد اهتمت المدرسة العراقية بالتاريخ السياسي بشكل عام، إذ يمثل قرابة 
، يليه التاريخ االجتماعي واالقتصادي، ثم التاريخ ثلث انتاجها في هذا الحقل

الفكري، وأخيرًا العسكري واإلداري. وأغلب انتاج هذه المدرسة جاء في صورة 
مقاالت منشورة في الدوريات العلمية ثم رسائل علمية وأخيرًا كتب. وهذا التميز 
 ةفي مجال المقاالت مرجعه وجود عدد كبير من الدوريات العلمية المتخصص

 .في العراق، والمعنية بنشر مثل تلك الدراسات التاريخية

وتتميز المدرسة التاريخية العراقية عن المدارس األخرى في دراستها 
للتاريخ العباسي بالثراء والتنوع الموضوعي، والحرص على التطرق للموضوعات 

لم و  الجديدة غير التقليدية، لذلك فهناك الكثير من الموضوعات التي تفردت بها
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تدرسها المدارس األخرى، وهذا أمر بديهي في ظل أن التاريخ العباسي تخصص 
 .مستقل وبه عديد من األعالم البارزين

 

ومن أشهر أعالم هذه المدرسة الدكتور )فاروق عمر فوزي(، وهو مؤرخ 
عراقي متخصص في التاريخ العباسي، وله عديد من المؤلفات في هذا المجال، 

على العديد من الرسائل العلمية في العراق وخارجها. وهو من  ناهيك عن إشرافه
أغزر الدارسين العرب انتاجًا عن التاريخ العباسي وأكثرهم شهرة. ورغم هذه 
الغزارة في انتاجه العلمي عن الدولة العباسية إال أن أغلب هذا اإلنتاج ينحصر 

ركز بشكل ما إنه يفي التاريخ السياسي فقط والقليل جدا في النواحي األخرى، ك
كبير على بدايات الدولة العباسية والعصر العباسي األول. ورغم ما قد يوحي 
به ذلك من انتمائه للمدرسة التقليدية في التفسير التاريخي، إال إنه في واقع األمر 

44%
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ً خاصاً  يمتلك مدرسة متميزة في المعالجة التاريخية، جعلت مؤلفاته تحمل طابعا

 .الدراسات األخرى في هذا المجال ميزها عن غيرها من

ومن أعالم هذه المدرسة أيضاً الدكتور )عبد العزيز الدوري(، وله العديد 
من المؤلفات عن العباسيين بجانب إشرافه على عدد من الرسائل الجامعية في 
هذا المجال، ويتميز الدوري باهتمامه بالنواحي الحضارية خاصة التاريخ 

زه عن كثير من العاملين في حقل الدراسات العباسية، االقتصادي، وهو ما يمي
 لذلك ترجمت بعض كتبه للغات األوربية.

وتأتي بعد ذلك المدرسة التاريخية األردنية، وهي وغيرها من المدارس 
صاحبة انتاج محدود من الدراسات في التاريخ العباسي مقارنة بالمدرستين 

هذه  ة نسبيًا في هذا المجال وتتشابهالمصرية والعراقية، ربما ألنها مدرسة حديث
المدرسة مع المدرستين السابقتين في تركيزها على التاريخ السياسي، الذي يشغل 
أيضًا قرابة نصف انتاجها العلمي. وأغلب هذا اإلنتاج جاء في شكل رسائل 

 تقريبًا من انتاج هذه المدرسة. %81علمية، حيث تشكل هذه الرسائل 

سة السعودية، والتي تقترب من المدرسة األردنية وتأتي بعد ذلك المدر 
في حجم انتاجها، وتتشابه معها في نشأتها الحديثة، كما تتشابه مع المدارس 
السابقة في االهتمام بالتاريخ السياسي، الذي يشغل أيضا قرابة نصف انتاجها 

ذه ه العلمي، ثم التاريخ االجتماعي واالقتصادي، والتاريخ الفكري. وينقسم انتاج
المدرسة في حقل الدراسات العباسية ما بين األطروحات العلمية والمقاالت والقليل 
من الكتب، وأغلب هذه الدراسات تدرس تاريخ المناطق السعودية خالل العصر 

 العباسي، أو عالقة الخالفة العباسية بتلك المناطق عبر التاريخ العباسي.
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ة التي درستها المدرس ونالحظ وجود تشابه في كثير من الموضوعات
العربية فهناك موضوعات تكاد تتطابق في العنوان والمحتوى وربما النتائج، وهذا 
راجع لعدم وجود تواصل كبير بين هذه المدارس أو سهولة في اطالع الدارسين 
في البالد العربية على ما تنتجه هذه المدارس لضعف اإلمكانيات وافتقاد التنظيم 

الظاهرة بدأت في التالشي في السنوات األخيرة مع التقدم  والتواصل. لكن هذه
التقني واستخدام شبكة االنترنت، والتي اتاحت للدراسين الحصول على كثير من 
الدراسات في المجال التاريخي، أو على أقل تقدير معرفة الجديد في انتاج كل 

ضافة كمية إ مدرسة لتفادي التكرار، ولتحقيق التكامل بين هذه المدارس لتحقيق
ونوعية مميزة في حقل الدراسات التاريخية بوجه عام، ودراسات التاريخ العباسي 

 بوجه خاص.

أما عن المجاالت النوعية للدراسات العباسية في العالم العربي، فلم تدع 
هذه الدراسات جانبًا في التاريخ العباسي إال ونال اهتمام الباحثين، ففي مجال 

ولت هذه الدراسات تاريخ الدولة العباسية إما بشكل عام التاريخ السياسي تنا
يدرسها من بدايتها حتى سقوطها، أو بشكل جزئي يتناول عصرها األول أو 
عصرها الثاني أو عصرها األخير في مصر. كما اهتمت بعض الدراسات بالسير 
 الذاتية لبعض الشخصيات العباسية كالخلفاء وكبار رجال الدولة من والة العهد،

 والوزراء، واألسر المقربة من الخالفة كالبرامكة وبني سهل وغيرهم.

كما ظهرت دراسات تهتم برصد حركات المعارضة السياسية ضد الدولة 
العباسية، مثل حركات: الزنج، والزط، والبابكية، ودراسة أسبابها ومدى تأثيرها 

ات الدراس علي الدولة العباسية، وموقفها من هذه الحركات. كما اهتمت بعض
بالدول المستقلة عن الخالفة العباسية، كالدولة الصفارية وغيرها، وكذلك الدول 
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التي هيمنت على الخالفة مثل الدولة البويهية، ودولة السالجقة باعتبارها تشكل 
 جانبًا مهمًا من التاريخ العباسي.

وخصصت بعض الدراسات صفحاتها للحديث عن عالقة الخالفة 
ى غير اإلسالمية مثل اإلمبراطورية البيزنطية، ومملكة الفرنجة العباسية بالقو 

 بزعامة شارلمان، وملوك الصين والهند، وغيرها من القوى.

وفى مجال التاريخ االجتماعي واالقتصادي، اهتمت الدراسات في هذه 
الناحية بدراسة المجتمع العباسي وطبقاته من النخبة الحاكمة، والطبقة الوسطى، 

امة، بجانب الموالي وأهل الذمة، والرقيق والجواري. كما اهتمت بالمرأة وطبقة الع
العامة( ودورها في المجتمع. كما اهتمت بمظاهر الحياة -)نساء البالط

. العادات والمناسبات ...(-العادات والتقاليد –االجتماعية المختلفة )المالبس 
والصناعة والتجارة،  كما افردت دراسات لمظاهر الحياة االقتصادية، كالزراعة

 والعالقات االقتصادية للدولة العباسية، والموارد المالية والنقد.

وفى مجال التاريخ العسكري واإلداري، اهتمت الدراسات بالجيش 
العباسي وعناصره وتسليحه ودوره في حماية الخالفة العباسية. كما اهتمت بنظم 

 الدواوين، نظام البريد وغيرها. الحكم واإلدارة مثل: الوزارة، القضاء، الشرطة،

وفي مجال التاريخ الفكري، ركزت الدراسات على المجالس الفكرية 
واألدبية، والحياة العلمية، والحركات الفكرية والمذهبية مثل المعتزلة وغيرها، 

 بجانب حركة الترجمة وأثر ذلك على الدولة العباسية.
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 (الكتب)

  ،عالمية الشركة ال، التاريخ العباسي السياسي والحضاري إبراهيم أيوب
 .7110للكتاب، بيروت 

  إبراهيم سليمان الكروي، البويهيون والخالفة العباسية، مكتبة دار
 .0767العروبة، القاهرة 

  ،لة تاريخ الدولة اإلسالمية المشرقية المستقفي إبراهيم عبد المنعم سالمة
 .7115 كز اإلسكندرية للكتاب، االسكندريةمر عن الخالفة العباسية، 

  ،إبراهيم فرغلي، العصر العباسي األول: عصر القوة والتوسع واالزدهار
 .7115 مكتبة دار العلوم، القاهرة

  عي، الجامإبراهيم محمد حسنين، تاريخ الدولة العباسية، دار التعليم
 .7103اإلسكندرية 

 ور العرب فيها، مكتبة إكرام محمد الحجيالن، الدعوة العباسية ود
 .7111الرياض ، العبيكان

  داية من ب الهند في عهد العباسيين:، المباركبوري أبو المعالي أطهر
 .0761، دار األنصار، القاهرة هـ341عهد العباسيين إلى نهايته عام 

  أحمد إسماعيل علي، تاريخ بالد الشام في العصر العباسي دراسة
ر دمشق، دا م(،0121-247هـ( )483-037) سياسية واجتماعية

0763. 
  ،7115دار الهالل للنشر، القاهرة  ،هارون الرشيدأحمد أمين. 
  ،037العالقات الدبلوماسية للخالفة العباسية أحمد توني عبد اللطيف 

 .7114، رؤية حضارية، مركز االسكندرية للكتاب هـ:737-
  أحمد الشامي، الدولة االسالمية في العصر العباسي األول، مكتبة

 .0768القاهرة  األنجلو المصرية،

https://archive.org/stream/mohamed_rahman2007_hotmail_201706/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/mohamed_rahman2007_hotmail_201706/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A#page/n0/mode/2up
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af+%d9%81%d9%8a+%d8%b9%d9%87%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d9%86+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af+%d9%81%d9%8a+%d8%b9%d9%87%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d9%86+%3a&criteria1=0.
http://ia601806.us.archive.org/30/items/Maktbadjelfa.info.20/maktbadjelfa23008.pdf
http://ia601806.us.archive.org/30/items/Maktbadjelfa.info.20/maktbadjelfa23008.pdf
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+132+-+232+%d9%87%d9%80+%3a&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+132+-+232+%d9%87%d9%80+%3a&criteria1=0.
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  أحمد شلبي، العصر العباسي األول، مطبعة لجنة التأليف والترجمة
 .0788اهرة ، القوالنشر

  ،موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة االسالمية دراسة أحمد شلبي
، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية، الخالفة العباسية3تحليلية، ج

0765. 
  ،العهد السري للدعوة العباسية: أو من األمويين إلى أحمد ُعَلبي

 .2010، دار الفارابي، بيروت العباسيين
 هرة ، القا، مطبعة دار الكتب المصريةعصر المأمون ، أحمد فريد رفاعي

0732. 
  ،(، 38، سلسلة أعالم العرب )ابن المعتز العباسيأحمد كمال زكي

 .0784المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة 
  أحمد مجاهد مصباح، دراسات تاريخية في الدولة العباسية، دار الطباعة

 .0763المحمدية، القاهرة 
  ،دار موجز في تاريخ دويالت المشرق اإلسالميأحمد محمد عدوان ،

 .0771عالم الكتب، الرياض 
 ة ار النهض، دفي التاريخ العباسي واألندلسيحمد مختار العبادي، أ

 .0720القاهرة العربية، 
 ة شباب الجامعة، أحمد مختار العبادي، تاريخ الدولة العباسية، مؤسس

 .7115اإلسكندرية 
  ،اب سة شب، مؤسالتاريخ العباسي والفاطميفي أحمد مختار العبادي

 .7100، اإلسكندرية الجامعة
  ،0772، منشورات جامعة دمشق، تاريخ الدولة العباسيةأمينة البيطار. 

http://www.liilas.com/mlooli/mwswah-altarekh-3.pdf
http://www.liilas.com/mlooli/mwswah-altarekh-3.pdf
http://www.liilas.com/mlooli/mwswah-altarekh-3.pdf
http://www.mediafire.com/download/g276ndsmqwxlae3/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D8%B9%D9%8F%D9%84%D9%8E%D8%A8%D9%8A.pdf
http://www.mediafire.com/download/g276ndsmqwxlae3/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D8%B9%D9%8F%D9%84%D9%8E%D8%A8%D9%8A.pdf
http://www.mediafire.com/download/g276ndsmqwxlae3/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D8%B9%D9%8F%D9%84%D9%8E%D8%A8%D9%8A.pdf
https://archive.org/details/waq120775waq
https://archive.org/details/waq120775waq
https://ia801909.us.archive.org/28/items/Saa01/aa036.pdf
https://ia801909.us.archive.org/28/items/Saa01/aa036.pdf
http://archive.org/download/rfi8j/rfi8j.pdf
http://archive.org/download/rfi8j/rfi8j.pdf
https://archive.org/details/Tarikh3bsAndls
https://archive.org/details/Tarikh3bsAndls
https://ia600702.us.archive.org/7/items/FiTarikhAlabasiWalFatimi/FiTarikhAlabasiWalFatimi.pdf
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170621
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170621
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  ،الدولة العباسية: دراسة في سياستها الداخلية بدر عبد الرحمن محمد
، بيدار العالم العر ، حتى ظهور السالجقة القرن الثاني الهجري  من أوائل
 .7101القاهرة 

  557بدري محمد فهد، تاريخ العراق في العصر العباسي األخير-
 .0723م، مطبعة اإلرشاد، بغداد 0756-0052هـ/858

 0725مراء في العراق، بغداد تقي الدين عارف، إمرة األ. 
  ،858العراق في عهد المغول اإليلخانين جعفر حسين خصباك -

 .0786، جامعة بغداد، بغداد م0338- 0756هـ: 232
 رة دار الفكر العربي، القاه عباسية،جمال الدين الشيال، تاريخ الدولة ال

7118. 
  ،جميل محمد أبو الندى، الخالفة العباسية في مواجهة الفتنة الزنجية

 .7107، دمشق منشورات اتحاد الكتاب العرب
  037جميل محمود بني سالمة، دمشق في العصر العباسي خالل الفترة 

 .7105، زمزم للنشر والتوزيع، عمان م622- 247هـ / 784-
 تاريخ العراق في عصر العباسيين، المسمى، نخلة المدور ميلج ،

 .7113ار اآلفاق العربية، القاهرة ، دحضارة االسالم في دار السالم
  ،صفحة من تاريخ الخالفة العباسية في ظل دولة المماليك: حامد زيان

الثقافة،  ، دارالخليفة المستعين باهلل العباسي سلطان الديار المصرية
 .0726القاهرة 

  حجازي حسن على طراوة، دور بنى سهل السياسي في خالفتي األمين
 .7112مكتبة زهراء الشرق، القاهرة والمأمون، 

https://archive.org/details/Islam_20161217_1546
https://archive.org/details/Islam_20161217_1546
https://archive.org/details/Islam_20161217_1546
https://drive.google.com/file/d/0Bybq0PcfSVZ9ZmpyNGhHd3U5UTg/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0Bybq0PcfSVZ9ZmpyNGhHd3U5UTg/view?usp=drivesdk
https://docs.google.com/file/d/0B5ouQ_Ym2-loZ0N1Tmk1dVBaaU0/edit
https://docs.google.com/file/d/0B5ouQ_Ym2-loZ0N1Tmk1dVBaaU0/edit
https://docs.google.com/file/d/0B5ouQ_Ym2-loZ0N1Tmk1dVBaaU0/edit
http://archive.org/download/safhah/katm.pdf
http://archive.org/download/safhah/katm.pdf
http://archive.org/download/safhah/katm.pdf
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  تاريخ اإلسالم السياسي والديني واالقتصادي هيم حسن، حسن إبرا
-247هـ/737-037، العصر العباسي األول )7واالجتماعي، ج

 .0778، القاهرة ، مكتبة النهضة المصريةم(642
 ،تاريخ اإلسالم السياسي والديني واالقتصادي  حسن إبراهيم حسن

-642هـ/442-737، العصر العباسي الثاني )3واالجتماعي، ج
 .0778، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة م(0155

  ،تاريخ اإلسالم السياسي والديني واالقتصادي حسن إبراهيم حسن
-0155هـ/858-442، العصر العباسي الثاني )4واالجتماعي، ج

 .7807، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة م(0756
 دار الفكر  ،العالم االسالمي في العصر العباسيأحمد محمود،  حسن

 .0788العربي، القاهرة 
 ية، ار النهضة العربحسن الباشا، دراسات في تاريخ الدولة العباسية، د

 .0725القاهرة 
 ( 037حسن خضيري أحمد، تاريخ الدولة العباسية في عصرها الذهبي-

 .7104مكتبة المتنبي، السعودية  م(،642-251هـ/ 737
 0730، القاهرة حسن خليفة، الدولة العباسية: قيامها وسقوطها. 
  حسن عبد اللطيف، الخليفة القادر باهلل العباسي وسياسته الداخلية

 .7116شركة نوابغ الفكر، القاهرة والخارجية، 
 جية، خار حسن فاضل العاني، سياسة المنصور أبي جعفر الداخلية وال

 .0760منشورات وزارة الثقافة واإلعالم العراقية، بغداد 
  دراسات في التاريخ العباسي: تاريخ الدولة البويهية ، منيمنةحسن

-334قتصادي واالجتماعي والثقافي )مقاطعة فارس( السياسي واال
 .0762، الدار الجامعية، بيروت م0155-745هـ/442

https://archive.org/stream/tarekh-alaslam-alse/tarekh-alaslam-alseasy-w-a-hsn-2
https://archive.org/stream/tarekh-alaslam-alse/tarekh-alaslam-alseasy-w-a-hsn-2
https://archive.org/stream/tarekh-alaslam-alse/tarekh-alaslam-alseasy-w-a-hsn-2
https://archive.org/stream/tarekh-alaslam-alse/tarekh-alaslam-alseasy-w-a-hsn-2
https://archive.org/stream/tarekh-alaslam-alse/tarekh-alaslam-alseasy-w-a-hsn-3
https://archive.org/stream/tarekh-alaslam-alse/tarekh-alaslam-alseasy-w-a-hsn-3
https://archive.org/stream/tarekh-alaslam-alse/tarekh-alaslam-alseasy-w-a-hsn-3
https://archive.org/stream/tarekh-alaslam-alse/tarekh-alaslam-alseasy-w-a-hsn-3
https://archive.org/stream/tarekh-alaslam-alse/tarekh-alaslam-alseasy-w-a-hsn-4
https://archive.org/stream/tarekh-alaslam-alse/tarekh-alaslam-alseasy-w-a-hsn-4
https://archive.org/stream/tarekh-alaslam-alse/tarekh-alaslam-alseasy-w-a-hsn-4
https://archive.org/stream/tarekh-alaslam-alse/tarekh-alaslam-alseasy-w-a-hsn-4
http://bib-alex.net/redirect/0GKALFGD/6
http://bib-alex.net/redirect/0GKALFGD/6
http://download1337.mediafire.com/93y5wd1htwng/oskn8caw5urg23c/tarekh-aldwlh-albweheh-als-mne-ar_ptiff.pdf
http://download1337.mediafire.com/93y5wd1htwng/oskn8caw5urg23c/tarekh-aldwlh-albweheh-als-mne-ar_ptiff.pdf
http://download1337.mediafire.com/93y5wd1htwng/oskn8caw5urg23c/tarekh-aldwlh-albweheh-als-mne-ar_ptiff.pdf
http://download1337.mediafire.com/93y5wd1htwng/oskn8caw5urg23c/tarekh-aldwlh-albweheh-als-mne-ar_ptiff.pdf
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  ،ة ، منشورات المكتبتاريخ العراق في العصر السلجوقيحسين أمين
 .0785األهلية، بغداد 

  دار  ،البابكية: االنتفاضة ضد الخالفة العباسيةعزيز، الحسين قاسم
 .7111المدى للثقافة والتوزيع، دمشق 

  ،الدولة االسالمية في العصر العباسي والعالقات حسين محمد سليمان
، وزيعالتدار عالم الكتب للنشر و ، السياسية مع األمويين والفاطميين

 .0764القاهرة 
  حنان مبروك اللبودي، بحوث ودراسات في تاريخ وحضارة المشرق

 .7103االسالمي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية 
 دويالت المشرق اإلسالمي، دار  حنان مبروك اللبودي، في تاريخ

 .7104المعرفة الجامعية، اإلسكندرية 
  ،الحركات المعارضة للخالفة العباسية في بالد حورية عبده سالم

، م648-247هـ /737-037الحجاز خالل العصر العباسي األول 
 .7116ربي، القاهرة دار العالم الع

 مكتبة  ،رشيد عبد هللا الجميلي، دراسات في تاريخ الخالفة العباسية
 .0764المعارف، الرباط 

 لعصور ا في عبد هللا الجميلي، تاريخ الدولة العربية اإلسالمية رشيد
 .0767، بغداد العباسية المتأخرة، الجامعة المستنصرية

 خ دول المشرق اإلسالمي رضوان أحمد مصلح الليث، دراسات في تاري
 .7115، صنعاء في العصر العباسي

  ،ة ، مكتبأطلس تاريخ الدولة العباسيةسامي بن عبد هللا المغلوث
 .7107الرياضالعبيكان، 

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_2018
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_2018
http://ia600707.us.archive.org/22/items/238793279232/albabkeh.pdf
http://ia600707.us.archive.org/22/items/238793279232/albabkeh.pdf
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%8a%d9%86+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%8a%d9%8a%d9%86&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%8a%d9%86+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%8a%d9%8a%d9%86&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%8a%d9%86+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%8a%d9%8a%d9%86&criteria1=0.
https://archive.org/details/Tareekh_20161217_1520
https://archive.org/details/Tareekh_20161217_1520
https://archive.org/details/Tareekh_20161217_1520
https://ia600406.us.archive.org/31/items/138222c/138222c.pdf
https://ia600406.us.archive.org/31/items/138222c/138222c.pdf
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  ،سقوط الدولة العباسية: دراسة جديدة سعد بن محمد مسفر الغامدي
 .0763، الرياض لفترة حاسمة من تاريخ أمتنا

  سعيد خير هللا، عمل الدعاة االسالميين في العصر العباسي، دار
 .0773التوزيع، دمشق الحصاد للنشر و 

  ،بالد الحجاز: منذ بداية عهد االشراف حتى سليمان عبد الغنى مالكي
سقوط الخالفة العباسية في بغداد )من منتصف القرن الرابع الهجري 

 ،، مطبوعات دارة الملك عبد العزيزحتى منتصف القرن السابع الهجري(
 .0763الرياض 

 ،7112القاهرة  سمير فراج، الدولة العباسية، مركز الراية للنشر. 
 جامعة  ،الدولة العربية في العصر العباسي الثاني سهيل زكار، تاريخ

 .0771دمشق، 
  ،جامعة، شباب ال ، مؤسسةالعصر العباسي األولالسيد عبد العزيز سالم

 .7101اإلسكندرية، 
  ،374في العصر العباسي )إمرة األمراء السيد عبد الفتاح بالط -

 .0778، دار التوفيق، القاهرة (هـ334
  ،0724وكالة المطبوعات، الكويت  ،دولة بني العباسشاكر مصطفى. 
  ،7111، المكتب اإلسالمي، بيروت الدولة العباسيةشاكر مصطفى. 
 سالمية حتى القرن الرابع الهجري الخالفة اإل، وآخرون  شحادة الناطور، 

 .0777دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة 
  ،دار  ،هارون الرشيد أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنياشوقي أبو خليل

 .0778، بيروت الفكر المعاصر
  ،ضايا ق الدولة اإلسالمية في العصر العباسي:صابر محمد دياب حسين

 .7110 ومواقف، دار الفكر العربي، القاهرة

http://www.mediafire.com/download/bz9d2l79e7kal34/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%8A.pdf
http://www.mediafire.com/download/bz9d2l79e7kal34/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%8A.pdf
http://www.mediafire.com/download/bz9d2l79e7kal34/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%8A.pdf
http://www.archive.org/download/rwaq6559/6559.pdf
http://www.archive.org/download/rwaq6559/6559.pdf
http://www.archive.org/download/rwaq6559/6559.pdf
http://www.archive.org/download/rwaq6559/6559.pdf
http://download662.mediafire.com/oq5414ho21zg/d0f16b92jj4mxu6/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.pdf
http://download662.mediafire.com/oq5414ho21zg/d0f16b92jj4mxu6/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.pdf
https://ia600304.us.archive.org/20/items/65652/65652.pdf
https://ia600304.us.archive.org/20/items/65652/65652.pdf
https://archive.org/stream/waq110790/05_110794#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/waq110790/05_110794#page/n0/mode/2up
http://www.mediafire.com/file/4f2rdabg0985m2b/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D8%AA%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A.pdf
https://archive.org/download/FP0084/0084.pdf
https://archive.org/download/FP0084/0084.pdf
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%3a&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%3a&criteria1=0.
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  ،صفاء حافظ عبد الفتاح، والة المدينة المنورة في العصر العباسي األول
 .0770الحديثة، القاهرة ار النهضة د

  ،ر العص اسي للخالفة العباسية:التاريخ السيصالح حسن العاوور
 .0775م(، غزة 642- 251هـ/  737- 037العباسي االول )

  ه، 858-037صالح مدني، تاريخ الدولة العباسية سياسيًا وحضاريًا
 .0722دار المعارف، الرباط 

  037طارق فتحي سلطان، التاريخ اإلسالمي في العصر العباسي-
 .7118موصل ، الم، دار ابن األثير745-247هـ / 344

  عادل محى الدين اآللوسي، الخليفة المسترشد باهلل العباسي، دار الشؤون
 .0767بغداد  الثقافية العامة،

  عبد الجبار الجومرد، هارون الرشيد: حقائق في عهده وخالفته، شركة
 .7103المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت 

  في العصر عبد الجبار ناجي وآخرون، الدولة العربية اإلسالمية
 . 7118، جامعة البصرة -، مركز اإلسكندرية للكتابالعباسي

  عبد الجليل عبد الرضا الراشد، العالقات السياسية بين الدولة العباسية
ياض ، مكتبة النهضة، الر واألندلس في القرنين الثاني والثالث للهجرة

0787. 
 ي ماء فعبد الحكيم سيف الدين، العلماء والسلطة: دراسة عن دور العل

 .7117ة ، القاهر الحياة السياسية واالقتصادية في العصر العباسي األول
  عبد الرحمن فهمي محمد، دراسات في تاريخ العهد العباسي، جامعة

 .0721، الدار البيضاء محمد الخامس
 عبد السالم رستم، أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي: دراسة وتحليل، 

 .0785دار المعارف، القاهرة 

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d9%84%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%3a&criteria1=0.


26 

 دراسات التاريخ العباسي يف العامل العربي                                                                    

    

 

  ،دار  ،موية وقيام الدولة العباسيةسقوط الدولة األعبد العزيز الثعالبي
 .0775الغرب اإلسالمي، بيروت 

  ،العباسي األول، دراسة في التاريخ السياسي  العصرعبد العزيز الدوري
 .7118اسات الوحدة العربية، بيروت ، مركز در واإلداري والمالي

  ،ز ، مركدراسات في العصور العباسية المتأخرةعبد العزيز الدوري
 .7112، بيروت اسات الوحدة العربيةدر 

  ،)الجزيرة العربية من قيام الدولة عبد العزيز صالح الهالبي )محرر
ية ب، ندوة تاريخ الجزيرة العر العباسية حتى نهاية القرن الرابع الهجري 

 .7118، الرياض 0)الكتاب الخامس(، ج
  ،)الجزيرة العربية من قيام الدولة عبد العزيز صالح الهالبي )محرر

ربية دوة تاريخ الجزيرة الع، نالعباسية حتى نهاية القرن الرابع الهجري 
 .7118، الرياض 7)الكتاب الخامس(، ج

  ،037العصر العباسي )عبد اللطيف عبد الهادي السيد-
الجامعي الحديث، اإلسكندرية ، المكتب م(0756-251ه/858
7116. 

  ،دار  ،العلويون والعباسيون ودعوة آل البيتعبد هللا بن علي المسند
 .0770منار للطبع والنشر، القاهرة ال

  ،دار هـ713-037العلويون في الحجاز عبد هللا بن علي المسند ،
 .0773المنار، القاهرة 

  ي، مداخل مبدئية الى قراءة العصر العباسي، دار الثقافة عبد هللا التطاو
 . 7117، القاهرة العربية

http://www.archive.org/download/tar55/537.pdf
https://archive.org/details/abo_abdrahman_kordi_barid_033
https://archive.org/details/abo_abdrahman_kordi_barid_033
https://archive.org/details/abo_abdrahman_kordi_barid_0404
https://archive.org/details/abo_abdrahman_kordi_barid_0404
http://ia801703.us.archive.org/12/items/httpmngool.comshowthread.phpt659p798post798_302/51.pdf.pdf
http://ia801703.us.archive.org/12/items/httpmngool.comshowthread.phpt659p798post798_302/51.pdf.pdf
http://ia801703.us.archive.org/12/items/httpmngool.comshowthread.phpt659p798post798_302/51.pdf.pdf
http://ia801703.us.archive.org/12/items/httpmngool.comshowthread.phpt659p798post798_302/52.pdf.pdf
http://ia801703.us.archive.org/12/items/httpmngool.comshowthread.phpt659p798post798_302/52.pdf.pdf
http://ia801703.us.archive.org/12/items/httpmngool.comshowthread.phpt659p798post798_302/52.pdf.pdf
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+(132-656%d9%87%2f750-1258%d9%85)+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+(132-656%d9%87%2f750-1258%d9%85)+%2f&criteria1=0.
http://zaidiah.com/sites/default/files/articles_files/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%81%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%20%20%D9%A1%D9%A3%D9%A2%20-%20%D9%A2%D9%A0%D9%A3%20%D9%87%D9%80%20-%20%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF.pdf
http://zaidiah.com/sites/default/files/articles_files/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%81%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%20%20%D9%A1%D9%A3%D9%A2%20-%20%D9%A2%D9%A0%D9%A3%20%D9%87%D9%80%20-%20%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF.pdf
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_1404
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 حتاملة، المعتمد في خالفة المعتضد باهلل العباسي  عبد الكريم عبده
مطابع الأحمد بن الموفق: دراسة تحليلية تاريخية سياسية اجتماعية، 

 .0764التعاونية، األردن 
  ،ة ، دار الطباعلعصر العباسي األولانظرات حول عبد المقصود نصار

 .0725المحمدية، القاهرة 
  ،راء حول دور العرب في نشأة الدولة آعبد المنعم عبد الحميد سلطان

 .0774إلسكندرية ا، العباسية، دار نشر الثقافة
  ،أضواء جديدة علي تاريخ الدول العباسية عبد المنعم عبد الحميد سلطان

 .7113، مركز اإلسكندرية للكتاب، دراسة وثائقية في عصرها األول:
 عبد المنعم ماجد، العصر العباسي األول، مكتبة األنجلو المصرية، 

 .0728القاهرة 
  ،دار  ،إيران والعراق في العصر السلجوقيعبد النعيم محمد حسنين

 .0767الكتاب اللبناني، بيروت 
  عصام سخنيني، العباسيون في سنوات التأسيس: تفسير جديد للثورة

بية للدراسات والنشر، بيروت والشرعية ونظام الحكم، المؤسسة العر 
0776. 

  ،بالد الجزيرة في أواخر العصر العباسيعصام الدين عبد الرؤوف، 
  .0725دار الفكر العربي، القاهرة 

 الدول المستقلة في المشرق اإلسالمي الرؤوف الفقي،  عصام الدين عبد
ي، دار الفكر العرب هل العصر العباسي حتى الغزو المغولي،منذ مست
 .0777القاهرة 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a3%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a1+%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%8a+%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%b9%d8%b5%d8%b1%d9%87%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84+%3a&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a3%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a1+%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%8a+%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%b9%d8%b5%d8%b1%d9%87%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84+%3a&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a3%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a1+%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%8a+%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%b9%d8%b5%d8%b1%d9%87%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84+%3a&criteria1=0.
https://archive.org/details/Tareekh_20170106
https://archive.org/details/Tareekh_20170106
https://archive.org/stream/tar26/241#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/tar26/241#page/n0/mode/2up
https://docs.google.com/file/d/0B5OVd-oKGKp8eENTSjc1UXhfeW8/edit
https://docs.google.com/file/d/0B5OVd-oKGKp8eENTSjc1UXhfeW8/edit
https://docs.google.com/file/d/0B5OVd-oKGKp8eENTSjc1UXhfeW8/edit
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  عصام مصطفي عقلة، األمويون في العصر العباسي: دراسة في مصير
، دار اليازوري، هجري  334- 037موية بعد سقوط دولتها سرة األاأل

 .7100األردن 
 لقاهرة ا ر الثقافة العربية،عطية القوصي، تاريخ الدولة العباسية، دا

0773. 
  ،يةفي المشرق عن الخالفة العباس ةتاريخ الدول المستقلعطية القوصي ،

 .0773، القاهرة مكتبة دار النهضة العربية
  ،(، المؤسسة 67سلسلة أعالم العرب )، أبو جعفر المنصورعلي أدهم

 .0787المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة 
 0761، مكتبة الشباب، القاهرة علي حبيبة، العباسيون في التاريخ. 
  ،لمهدى العباسي ثالث الخلفاء العباسييناعلى حسنى الخربوطلي، 

 ، (، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر67سلسلة أعالم العرب )
 . 0743القاهرة 

  علي حسين الشطشاط، دراسات في تاريخ الدولة العباسية، منشورات
 .7107ي، بني غازي جامعة بنى غاز 

 ي ر العباسعلي عبد الرحمن العمرو، أثر الفرس السياسي في العص
 .0722، القاهرة األول

  غسان ابراهيم، على شاشي، بنية الدولة الشرقية: دراسة وتحليل
الجندي، دمشق االستبدادية والمركزية، الدولة العباسية نموذجًا، دار 

0773 . 
  ،ه 858-037التاريخ السياسي للخالفة العباسية فائزة إسماعيل أكبر

 .7113، مطبعة الثغر، جدة م251-0756/ 

https://archive.org/details/tarikh.al.dwal.al.mostqilah
https://ia801909.us.archive.org/28/items/Saa01/aa082.pdf
https://ia801909.us.archive.org/28/items/Saa01/aa082.pdf
https://archive.org/download/Saa01/aa051.pdf
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d9%84%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+132-+656+%d9%87+%2f+750-+1258+%d9%85&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d9%84%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+132-+656+%d9%87+%2f+750-+1258+%d9%85&criteria1=0.
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  فاروق عمر فوزي، طبيعة الدعوة العباسية: دراسة تحليلية لواجهات
 .0721الثورة العباسية وتفسيراتها، دار اإلرشاد، بيروت 

  ،م680-هـ 742م: 247- 037العباسيون األوائل فاروق عمر فوزي ،
 .0723بغداد، بغداد  جامعة

  ،دار القلم للطباعةبحوث في التاريخ العباسيفاروق عمر فوزي ،، 
 .0722بيروت 

  فاروق عمر فوزي، العراق والتحدي الفارسي: دراسة تاريخية لجذور
عصر خالل ال الخالفةالصراع مع الفرس ولموقف بالد فارس من العراق و 

، م، دار الشئون الثقافية العامة0756-247/ـه858-037العباسي /
 .0762بغداد 

  ،دار الشئون الثقافية العامة، بغداد ، العباسيةالثورة فاروق عمر فوزي
0767. 

  ،دار الخالفة العباسية: عصر القوة واالزدهارفاروق عمر فوزي ،
 .7117والتوزيع، َعمان  الشروق للنشر

  ،وق ، دار الشر الخالفة العباسية: السقوط واالنهيارفاروق عمر فوزي
 .7117ان للنشر والتوزيع، عمَ 

  فتحي عبد الفتاح أبو سيف، المصاهرات السياسية في العصرين الغزنوي
 .0768تبة األنجلو المصرية، القاهرة والسلجوقي، مك

  فتحي عبد الفتاح أبو سيف، خراسان: تاريخها السياسى من سقوط
 .0766الطاهريين إلى بداية الغزنويين، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة 

  فتحي عبد الفتاح أبو سيف، الساجيون في الشرق اإلسالمي: دورهم
 .0773لقاهرة السياسي والعسكري، مركز بحوث الشرق األوسط، ا

https://archive.org/details/BTrkh3bs
https://archive.org/details/BTrkh3bs
https://archive.org/stream/mohamed_rahman2007_hotmail_201706/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9#page/n0/mode/2up
http://www.mediafire.com/download/ic2544c827bpb3b
http://www.mediafire.com/download/ic2544c827bpb3b
http://www.mediafire.com/download/rtnmkthnfvcc6nk
http://www.mediafire.com/download/rtnmkthnfvcc6nk
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  دار  ،أبو سيف، الدولة العباسية والمشرق اإلسالميعبد الفتاح فتحي
 .7112المؤيد، مكة المكرمة 

  ،نقود الخارجين على الخالفة العباسية: في شرق فرج هللا احمد يوسف
 .7118، القاهرة رق للنشر والتوزيع، زهراء الشالعالم اإلسالمي

  فهمي عبد الجليل محمود، العصر العباسي األول: منهج جديد وتقويم
 .0778مكتبة النصر، الفيوم  موضوعي،

  فوزي أمين يحيى، فتحي سالم حميدة، تاريخ الدولة العباسية: العصر
م، دار الفكر، الرياض 0756-641هـ/858-777العباسي الثاني 

7101. 
  7101العباسية، عمان يونس فتاح، عالقات الموصل مع الدولة فوزية. 
 ،بي، دار الفكر العر  ليلى عبد الجواد إسماعيل، هارون الرشيد وشارلمان

 .7118القاهرة 
  ،العباسيون األقوياء: رحلة العباسيين من بداية الثورة حتى محمد إلهامي

 .7103، دار اقرأ للنشر والتوزيع، القاهرة نهاية عصرهم الذهبي
  ،العباسيون الضعفاء: الخالفة العباسية تحت السيطرة محمد إلهامي

 .7103، دار اقرأ للنشر والتوزيع، القاهرة العسكرية والبويهية
 7118، جامعة بني سويف، محمد أحمد إبراهيم، تاريخ الدولة العباسية. 
  محمد أحمد عبد المولى، مغربيات في مشرقيات: دراسات في التاريخ

 والحضارة في العصر العباسي، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية
0771. 

  محمد أحمد حسب هللا، دراسات في العصر العباسي الثاني: ثورة الزنج
 .0767ة ، اإلسكندريـه755-721

https://archive.org/details/Islaam_20161215_2214
https://archive.org/details/Islaam_20161215_2214
https://archive.org/details/Islaam_20161215_2214
https://archive.org/stream/rhlt.alkhilafa.alabbasia/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%A1#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/rhlt.alkhilafa.alabbasia/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%A1#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/rhlt.alkhilafa.alabbasia/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%A1#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/rhlt.alkhilafa.alabbasia/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/rhlt.alkhilafa.alabbasia/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/rhlt.alkhilafa.alabbasia/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1#page/n0/mode/2up


30 

 دراسات التاريخ العباسي يف العامل العربي                                                                    

    

 

 لقاهرة ، امحمد أحمد حسب هللا. بحوث في تاريخ العصر العباسي األول
0767. 

  ،مة العربية. عصر االزدهار: تاريخ الدولة تاريخ األمحمد أسعد طلس
العباسية منذ عهد أبى العباس السفاح الى نهاية عهد المعتصم باهلل من 

 .0781 ، بيروتلس، دار األندهـ737الى سنة  ـه037سنة 
  ،الدعوة العباسية: ثورة بنى العباس عن الخالفة محمد بركات البيلي

 .0768القاهرة  ، مكتبة نهضة الشرق،األموية
  ،مطبعة لة العباسيةدراسات في تاريخ الدو محمد بركات البيلي ،

 .7114الشروق، القاهرة 
 أحمد كنعان، تاريخ الدولة العباسية وما رافقها من الممالك:  محمد بن

ت ، بيرو كثير، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر خالصة تاريخ بن
0776. 

  محمد بن مسفر الزهراني، نفوذ السالجقة السياسي في الدولة العباسية
 .0767رسالة، بيروت ، مؤسسة الهـ571-هـ 442

  محمد جاسم الحديثي، وصايا الخلفاء واالمراء السياسية واالدارية في
 .7117، المجمع العلمي، بغداد العصر العباسي األول: دراسة تحليلية

  محمد جمال الدين سرور، الدولة العربية اإلسالمية: منذ العام األول
اهرة كر العربي، القدار الف للهجرة وحتى نهاية العصر العباسي األول،

7115. 
  ،التاريخ السياسي والحضاري للدولة العباسيةمحمد حسن العيدروس، 

 .7101، القاهرة دار الكتاب الحديث
 داخلية محمد حسن العيدروس، العالقات الخارجية والمعارضة ال

 .7100، القاهرة والثورات في الدولة العباسية، دار الكتاب الحديث

http://www.mediafire.com/file/2a00q8m87f919x3/22.pdf
http://www.mediafire.com/file/2a00q8m87f919x3/22.pdf
http://www.mediafire.com/file/2a00q8m87f919x3/22.pdf
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d9%89+%d9%84%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d9%89+%d9%84%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
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  ،محمد حسين الزبيدي، العراق في العصر البويهي، دار النهضة العربية
 .0787القاهرة 

  ،محمد حلمي أحمد، الخالفة والدولة في العصر العباسي، مكتبة الشباب
 ص.781، 7111القاهرة 

  ،الدولة -محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية محمد الخضري بك
 .0768دار القلم، دمشق ، العباسية

  محمد رشيد العقيلي، اإلباضية في عمان وعالقاتها مع الدولة العباسية
 .0764في عصرها األول، عمان 

  ،الدولة اإلسالمية في ظل الخالفة العباسية عصر الخلفاء محمد زنيبر
 .0765، الرباط هـ642-251هـ/737-037الكبار 

  ،اكم العراقعالء الدين عطا ملك الجويني: حمحمد السعيد جمال الدين 
 .0767، القاهرة بعد انقضاء الخالفة العباسية في بغداد

  ،بيروت ، دار النفائس،تاريخ الدولة العباسيةمحمد سهيل طقوش 
0778. 

  محمد السيد الوكيل، العصر الذهبي للدولة العباسية: دراسة وصفية
 .0776، دار القلم، دمشق الدولةوتحليلية لتلك 

 آخر أيام العباسيين: الخالفة العباسية منذ سيطرة محمد شعبان أيوب ،
 .7103، مؤسسة اقرأ، القاهرة السالجقة حتى سقوط بغداد

 ط سرار سقو : وألقميى، مؤيد الدين بن العمحمد الشيخ حسين الساعد
 .0727بغداد جامعة بغداد، ، الدولة العباسية

  ،في عصر السيطرة  الحياة السياسية في العراقمحمد صالح القزاز
 .0721بغداد جامعة بغداد، ، المغولية

http://archive.org/download/waq38563/38563.pdf
http://archive.org/download/waq38563/38563.pdf
https://archive.org/details/DwIslmKhlf3bs
https://archive.org/details/DwIslmKhlf3bs
https://archive.org/details/DwIslmKhlf3bs
https://docs.google.com/file/d/0B8E9Z57shYOkRFJfOC1UUXcydE0/edit
https://docs.google.com/file/d/0B8E9Z57shYOkRFJfOC1UUXcydE0/edit
https://archive.org/details/FP144675
https://archive.org/details/FP144675
https://archive.org/details/rhlt.alkhilafa.alabbasia
https://archive.org/details/rhlt.alkhilafa.alabbasia
https://archive.org/details/rhlt.alkhilafa.alabbasia
https://archive.org/details/elhilalymohamad_gmail_20170324_0523
https://archive.org/details/elhilalymohamad_gmail_20170324_0523
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 اإليجاز واإليناس بأخبار بني العباس، دار بطاينة،  هللا محمد ضيف
 .0777الهالل، عمان 

  محمد عبد الباسط عبد الهادي، الشرق اإلسالمي من ظهور السالجقة
 .0773اإلعالم، مكة المكرمة  حتى زوال الخالفة العباسية ببغداد، وزارة

  محمد عبد الحميد الرفاعي، الخالفة العباسية والحركات االستقاللية
 .0772القاهرة  ، دار الثقافة العربية،بالمشرق 

 محمد عبد الحميد عيسى، صفحات من تاريخ العباسيين واألندلس، 
 .0760القاهرة 

 ( األهلية 446-037محمد عبد الحي شعبان، الدولة العباسية ،)هـ
 .0760للنشر والتوزيع، بيروت 

  ر، عالم الكتب للطباعة والنشعبد الحي شعبان، الثورة العباسيةمحمد ،
 .0775القاهرة 

  :محمد عبدالعال أحمد، أضواء جديدة على إحياء الخالفة العباسية
أسبابها، موقف حكام بعض األقطار اإلسالمية منها، دار المعرفة 

 .0726، اإلسكندرية الجامعية
  ،الدولة العباسية والعالقات الخارجيةمحمد عبد العظيم أبو النصر، 

 .7118القاهرة
  محمد عبد العظيم أبو النصر، الدولة العباسية: التاريخ السياسي

 .7117، القاهرة والحضاري 
  محمد عبد الفتاح عليان، قيام الدولة العباسية: تفسير جديد لدوافع الفرس

 .0774، القاهرة إلى مؤازرتها

http://download1511.mediafire.com/7du5j627n97g/2cvc9o71vc2zc1x/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9.pdf
http://download1511.mediafire.com/7du5j627n97g/2cvc9o71vc2zc1x/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9.pdf
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  ،الوثائق السياسية واالدارية العائدة للعصر العباسي محمد ماهر حمادة
مؤسسة الرسالة، ، : دراسة ونصوصم682-251،ـه742-037االول 
 .0760بيروت 

  محمد ماهر حمادة، الوثائق السياسية واالدارية العائدة للعصور العباسية
، مؤسسة م: دراسة ونصوص0756-682ه ،858-742المتتابعة 

 .0765الرسالة، بيروت 
  محمد محمود إدريس، األلقاب في عهد الخلفاء العباسيين والدول

، هـ، المطبعة التجارية الحديثة858- 037اإلسالمية المستقلة بالشرق 
 .0770القاهرة 

  ،ة أعالم العرب ، سلسلالمأمون: الخليفة العالممحمد مصطفى هداره
 .0788(، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة57)

 تاريخ الدولة العباسية ، محمد صقر الدوسري، محمد نصر عبد الرحمن
عة جام-ف والنشرالتألي، مركز الترجمة و في العصر العباسي األول

 .7108الملك فيصل، 
  محمد يوسف النجراني، العالقة السياسية والثقافية بين الهند والخالفة

 .0727، دار الفكر، القاهرة العباسية
  محمود عبد الفتاح شرف الدين، المأمون درة البيت العباسي، مكتبة

 .7116 اآلداب، القاهرة
 المستقلة في الشرق وعالقتها  محمود عرفة محمود، الدول اإلسالمية

 .7116ر الثقافة العربية، القاهرة بالخالفة العباسية، دا
  محمود كامل عبد الكافي، ثورة الزط في العراق ونتائجها ودور المصريين

 .7116، جامعة اإلسكندرية في إخمادها

http://archive.org/download/fewna/fewna.pdf
http://archive.org/download/fewna/fewna.pdf
http://archive.org/download/fewna/fewna.pdf
https://ia801909.us.archive.org/28/items/Saa01/aa059.pdf
https://ia801909.us.archive.org/28/items/Saa01/aa059.pdf
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170621_1836
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170621_1836
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170621_1836
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  ،037بالد ما وراء النهر في العصر العباسي: )محمود محمد خلف-
 .7104، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتابم(627-251هـ/780

  ،مدحت محمد عبد النعيم، تاريخ الدولة العباسية: العصر العباسي األول
م، مكتبة الرشد 642-251ه/737-037عصر النفوذ الفارسي 

 .7115للنشر، القاهرة 
 لنعيم، تاريخ الدولة العباسية: عصر النفوذ األتراك، مدحت محمد عبد ا

 .7115مكتبة الرشد للنشر، القاهرة 
   مصطفى التواتي، المثقفون والسلطة في الحضارة العربية: الدولة البويهية

 .7114ج، دار الفارابي، بيروت7نموذجًا، 
  ،محنة اإلسالم الكبرى أو زوال الخالفة العباسية من مصطفى طه بدر

، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاببغداد على أيدي المغول
0777. 

  مصطفى علم الدين، الزمن العباسي، دار النهضة العربية، القاهرة
0777. 

 لسياسي األموي مضر عدنان طلفاح، خليفة هللا: دراسة فى الخطاب ا 
 .0766والعباسي، دار الفكر العربي، القاهرة 

  531معن علي أحمد المقابلة، إحياء الخالفة العباسية في الفترة من-
 .7107م، دار اليازوري، عَمان 0775-0035هـ/877

  ،دراسات في العالقات بين الدولة االسالمية منى حسن أحمد محمود
، القاهرة العربي، دار الفكر والدولة البيزنطية في العصر العباسي األول

0771. 
  مها أسعد عبد الحميد، أعالم عباسية من عصر القوة واالزدهار

 .7104والتوسع، دار الفراهيدي للنشر والتوزيع، بغداد

http://download930.mediafireuserdownload.com/rzqn9sfrbmwg/rsvpdxor52zvce1/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%A7+%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AE%D9%84%D9%81.pdf
http://download930.mediafireuserdownload.com/rzqn9sfrbmwg/rsvpdxor52zvce1/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%A7+%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AE%D9%84%D9%81.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B5OVd-oKGKp8LWJtY21hVHR5bFk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B5OVd-oKGKp8LWJtY21hVHR5bFk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B5OVd-oKGKp8LWJtY21hVHR5bFk/edit
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b2%d9%86%d8%b7%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b2%d9%86%d8%b7%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b2%d9%86%d8%b7%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84&criteria1=0.
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  ية، البيزنطية: دراسة سياسية حضار موفق سالم نوري، العالقات العباسية
 .0771، بغداد دار الكتب والوثائق

  ،مؤيد عيدان اللهيبي، االتجاهات الفكرية والسياسية في العصر العباسي
 .7107دمشق  محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع،

  ،مطلع العصر العباسي الثاني: االتجاهات السياسية نادية حسنى صقر
 .0763، دار الشروق، الرياض والحضارية في خالفة المتوكل على هللا

  ،السلم في العالقات العباسية البيزنطية في العصر نادية حسن صقر
 .0765بيروت  ،العباسي األول : دراسة تحليليه لعهد الخليفة الواثق باهلل

 في، الدولة العباسية من التخلي عن سياسات الفتح نادية محمود مصط
 .0788اإلسالمي، القاهرة إلى السقوط، المعهد العالمي للفكر 

  ،المعرفة الجامعية،  ، دارتاريخ الدولة العباسيةنبيلة حسن محمد
 .0773اإلسكندرية 

 القاهرة  ،هاشم عبد الراضي عيسى، قضايا ومواقف من التاريخ العباسي
0776. 

 ،المكتبة  وفاء محمد علي، الخالفة العباسية في العصر التركي
 .0764الماجدية، القاهرة 

  ،المكتب  ،الخالفة العباسية في عهد تسلط البويهيينوفاء محمد علي
 .0771الجامعي الحديث، اإلسكندرية 

 ة العباسية، دار الفكروفاء محمد علي، الزواج السياسي في عهد الدول 
 .0766القاهرة  العربي،

 رة ، دار الهاني، القاهزيدان، المسلمون في ظالل العباسيينحمد يسرى أ
7107. 

http://download1321.mediafire.com/ziigsvx47tvg/sj4s63agzax2w4d/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A------%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%87+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87+%D9%81%D9%8A+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+232-247%D9%87.pdf
http://download1321.mediafire.com/ziigsvx47tvg/sj4s63agzax2w4d/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A------%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%87+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87+%D9%81%D9%8A+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+232-247%D9%87.pdf
http://download1321.mediafire.com/ziigsvx47tvg/sj4s63agzax2w4d/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A------%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%87+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87+%D9%81%D9%8A+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+232-247%D9%87.pdf
https://archive.org/stream/mohamed_rahman2007_hotmail_20170618/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/mohamed_rahman2007_hotmail_20170618/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/mohamed_rahman2007_hotmail_20170618/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9#page/n0/mode/2up
https://docs.google.com/file/d/0B25rK-rD6oFtdTRWdUFRVUU5amM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B25rK-rD6oFtdTRWdUFRVUU5amM/edit
http://www.mediafire.com/download/168jfqkeud7ors3/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7.pdf
http://www.mediafire.com/download/168jfqkeud7ors3/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7.pdf
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  يوسف صقر، العالقات بين الدولة العباسية والصين في العصرين
 .7100صرية، القاهرة العباسيين األول والثاني، المكتبة الع

 الفكر للطباعةة العباسية، دار يوسف العشي، تاريخ عصر الخالف 
 .0778والنشر، دمشق 
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 )الرسائل الجامعية( 

  ،هـ 758الموفق باهلل طلحة بن المتوكل العباسي ابتسام أكرم مندوره-
ة(، إشراف: حسام الدين جامعة أم القرى، )السعودي-، ماجستيرهـ726

 ص.728، 0763السامرائي، 
  ،أوضاع الدولة العباسية وعالقاتها خالل فترة حكم ابتسام أكرم مندوره

جامعة أم -، دكتوراهم265 – 224هـ/ 087 – 056الخليفة المهدي 
هـ، 0401الدين السامرائي، القرى، )السعودية(، إشراف: حسام 

 ص.448
  إبراهيم عبد الفتاح المتناوى، الدور البويهي في الخالفة العباسية من

جامعة األزهر )مصر(، -م، دكتوراه0157-748هـ/ 334-422
 ص.346، 0762إشراف: محمد الطيب النجار، 

  ،نفوذ األتراك السياسي في الدولة العباسية العصرإبراهيم محمد عبد ربه 
جامعة -، ماجستيرم(745- 670هـ / 334- 742العباسي الثاني )

القدس المفتوحة )فلسطين(، إشراف: سامي يوسف عبد المجيد أحمد، 
 ص.52، 7111

 الخليفة العباسي األمين محمد بن هارون الرشيد فرج،  إبراهيم محمود
الجامعة اإلسالمية -، ماجستيرم(604- 262هـ / 076- 020)

 ص.087، 7103)فلسطين(، إشراف: رياض مصطفى شاهين، 
  إصالح عبد الحميد ريحان، عالقة كابل بدولة الخالفة من الفتح

جامعة عين شمس -إلسالمي إلى قيام الدولة الطاهرية، ماجستيرا
 ص.074، 0770)مصر(، إشراف: فتحي أبو سيف، 

http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=6715
http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=6715
https://archive.org/details/158169774785
https://archive.org/details/158169774785
https://archive.org/details/158169774785
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170621_1904
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170621_1904
https://ia601606.us.archive.org/10/items/adel-0055/History02381.pdf
https://ia601606.us.archive.org/10/items/adel-0055/History02381.pdf
https://ia601606.us.archive.org/10/items/adel-0055/History02381.pdf
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  أحمد حسين النمكي، كرمان منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر
جامعة أسيوط )مصر(، إشراف: محمد -هــ، دكتوراه442-02البويهي 

 ص.371، 0777علي الحويري، 
 ى ا حتور العرب في الدولة العباسية منذ قيامهأحمد محمد إبراهيم، د

-م(، ماجستير648/هـ737-م206هـ/011انتهاء عصرها األول )
إشراف: عبد المنعم عبد الحميد سلطان، جامعة جنوب الوادي )مصر(، 

 ص.383، 0772أحمد محمد الطوخي، 
  جامعة القديس -هأحمد موسى هياجنة، الموفق بن المتوكل، دكتورا

 ص.718، 0761، إشراف: جان فييه، يوسف )لبنان(
  أحمد نهار شناف، الخليفة العباسي المسترشد باهلل: جهوده في إحياء

معهد الدراسات اإلسالمية )مصر(، -الخالفة العباسية، ماجستير
 ص.727، 0766إشراف: حامد زيان غانم، 

  ،الفضل بن الربيع والفضل بن سهل وأثرهما في أريج محمود قاروت
م دراسة تحليلية نقدية 602هـ /717-م 617هـ / 062الدولة العباسية 

جامعة أم القرى )السعودية(، إشراف: فواز الدهاس، -، ماجستيرمقارنة
 ص.382، 0773

  ،تطور السلطنة وعالقتها بالخالفة خالل العصر أسامة نجيب علقم
جامعة آل -، ماجستيرم0502-0751هـ / 773-846المملوكي 

، 7115البيت )األردن(، إشراف: عليان عبد الفتاح الجالودي، 
 ص.725

  ،م(745-م 247هـ / 334- 037البالط العباسي )أسماء عمارة ،
، 7101جامعة تونس )تونس(، إشراف: راضي دغفوس،  –دكتوراه 
 ص.552

http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=6528
http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=6528
http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=6528
http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=6528
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2018
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2018
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2018
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170621_1922
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 م 0747هـ / 841صم باهلل )ستعأسمى فرحان الشراب، خالفة الم-
 جامعة-م( آخر خلفاء العباسيين في بغداد، دكتوراه0756هـ / 858

 ص.354، 7100اليرموك )األردن(، إشراف: سليمان الخرابشة، 

  آمال عبد العاطي عبد العال، الدور السياسي والحضاري للحنابلة في
جامعة طنطا -م، دكتوراه745م ـ607هـ ـ334هـ ـ714إقليم العراق: 

 ص.856، 7118، السيد أبو العزم داود)مصر(، إشراف: 
  ،موقف الخلفاء العباسيين من التسلط البويهي أمحمد على التائب

بداع )مصر(، عم0155-642هـ /334-442 ، 017، مجلة فكر وا 
 .071-65، ص7108

  أميرة إبراهيم الهلف، الصحوة المؤقتة للخالفة العباسية في النصف الثاني
اهرة جامعة الق-ماجستير من القرن الثالث الهجري: أسبابها ونتائجها،

 ص.752، 0762)مصر(، إشراف: إبراهيم أحمد العدوي، 
  ،صراع البيت العباسي على السلطة في العصر انتصار محمود كساسبة

(، إشراف: حسين جامعة مؤتة )األردن-، ماجستيرالعباسي األول
 ص.475، 7112الكساسبة، 

  ،العالقات اإلسالمية البيزنطية في العصر العباسي بشير عثمان شيحة
جامعة أم درمان -، دكتوراهم642- 251هـ / 737- 037األول، 

، 7101ن(، إشراف: عبد الباقي محمد أحمد كبير، اإلسالمية )السودا
 ص.061

  ،اسي اآلثار السياسية والحضارية ألمراء البيت العبثريا بنت سعود الفهيد
- 251هـ / 737- 037في العراق خالل العصر العباسي األول )

جامعة القصيم )السعودية(، إشراف: علي بن صالح -، ماجستيرم(642
 ص.767، 7107المحيميد، 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af+%d8%a3%d8%a8%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%85+%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af&criteria1=2.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af+%d8%a3%d8%a8%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%85+%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af&criteria1=2.
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1030
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1030
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1030
https://theses.ju.edu.jo/Original_Abstract/JUA0737861/JUA0737861.pdf
https://theses.ju.edu.jo/Original_Abstract/JUA0737861/JUA0737861.pdf
https://theses.ju.edu.jo/Original_Abstract/JUA0737861/JUA0737861.pdf
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1853
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1853
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1853
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1903
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1903
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1903
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  ،الخراسانيون ودورهم السياسي في العصر العباسي ثريا حافظ عرفة
جامعة الملك عبد العزيز )السعودية(، إشراف: أحمد -، ماجستيراألول

 ص.024، 0761السيد دارج، 
  ،ستير، ماجالخالفات األسرية في البيت العباسيجعفر محمد إبراهيم-

 ص.747، 7114إشراف: لويس بوزيه، عة األردنية )األردن(، الجام
  حسن أحمد البيسي، التاريخ السياسي والحضاري لمدينة حمص منذ

هـ/ 846- 037بداية العصر العباسي األول حتى نهاية العصر األيوبي 
جامعة اإلسكندرية )مصر(، إشراف: محمد -م، دكتوراه0751- 251

 ص.703، 7118مرسي الشيخ، سحر السيد سالم، 
  ،عصر هارون الرشيد من خالل المسكوكاتحسن عابد الزيود ،

، 7101جامعة اليرموك )األردن(، إشراف: أحمد الجوارنة، -دكتوراه
 ص.874

 راق خالل العهد البويهيحسن عثمان عبد هللا، الدور الفاطمي في الع 
جامعة المنصورة، إشراف: -م، ماجستير0155-745/ هـ334-442

 ص.713، 7104، شلبي إبراهيم الجعيدي، محمد عيسى الحريرى 
  حسين على المسرى، العالقات السياسية االقتصادية بين العراق ومنطقة

جامعة اإلسكندرية -الخليج العربي في العصر العباسي، دكتوراه
 ص.381، 0760إشراف: السيد عبد العزيز سالم،  )مصر(،

  حمد أسود الجبوري، العالقات بين الخلفاء العباسيين والسالطين
جامعة تكريت )العراق(، إشراف: -هـ، ماجستير571 – 442السالجقة 

 ص.028، 7115خالد محمود الدليمي، 
  ،تاريخ اليمن وعالقته بالدولتين العباسية حياة عبد القادر المرسي

والفاطمية: دراسة لألحوال السياسة والعلمية في القرنين الخامس 

http://download849.mediafire.com/7dc2umwg12xg/2dp94njagkoao71/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86+%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84+-+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
http://download849.mediafire.com/7dc2umwg12xg/2dp94njagkoao71/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86+%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84+-+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
http://download849.mediafire.com/7dc2umwg12xg/2dp94njagkoao71/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86+%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84+-+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.mediafire.com/?ra10qpxn5g6nck9
http://www.mediafire.com/?ra10qpxn5g6nck9
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_2014
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_2014
http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=6835
http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=6835
http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=6835
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جامعة الملك عبد العزيز )السعودية(، -، دكتوراهوالسادس الهجريين
 ص.578، 0766إشراف: محمد حمدي المناوي، 

 يفات السياسية بين الدولة الفاطمية حيدر عبد عون مطير، العالق 
هـ 442- 334مصر والدولة العباسية في العراق في العصر البويهي )

جامعة اإلسكندرية، إشراف: حمدي عبد -م(، ماجستير0155- 745/ 
 ص.086، 7108المنعم حسين، 

  خالد محمد بديوي، الحياة السياسية واإلدارية واالجتماعية والثقافية في
-م(، ماجستير633- 268-هـ 706- 021المأمون ) عصر الخليفة

، 7110جامعة عين شمس )مصر(، إشراف: سيدة إسماعيل الكاشف، 
 ص.377

  ،772/633-706الخليفة المعتصم باهلل العباسي)خالد محمد بديوي-
اعيل جامعة عين شمس )مصر(، إشراف: سيدة إسم-، دكتوراه(647

 ص.330، 7114كاشف، علية الجنزوري، 
  ،أثر المعتزلة في الحياة السياسية للدولة العباسية خالد مسير الظفيري

-، ماجستيرم(633-603هــ/706-076في عهد الخليفة المأمون )
 ص.010، 7102ى، جامعة آل البيت )األردن(، إشراف: محمد العيس

  ،موقف بالد الشام من الخالفة العباسية في العصر خلدون نواف الشوحة
جامعة اليرموك )األردن(، إشراف: نعمان -، ماجستيرالعباسي األول

 ص.727، 0777جبران، 
 مهدي، اإلمارات الكردية وعالقاتها بالقوى السياسة في دعاء محمود ال

-بالد العراق والشام في القرنين الرابع والخامس الهجريين، ماجستير
جامعة القاهرة )مصر(، إشراف: عبادة عبد الرحمن رضا كحيلة، 

 ص.747، 7112

http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=6835
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%81%d9%87+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d9%85+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89(218-227%2f833-842)%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%81%d9%87+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d9%85+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89(218-227%2f833-842)%2f&criteria1=0.
https://archive.org/details/Resala_203
https://archive.org/details/Resala_203
https://archive.org/details/Resala_203
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2022
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2022
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2022
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  رائدة حسام الدين جار هللا، أثر المرأة السياسي واالجتماعي في العصر
جامعة )فؤاد األول( القاهرة )مصر(، -األول، ماجستيرالعباسي 
 ص.066، 0748

  ،موقف الدبلوماسية العباسية من النزاعات اإلسالمية رائد رحاب الجدبة
اإلسالمية الجامعة -، ماجستيرم(0756- 0038هـ / 858- 531)

 ص.705، 7108)غزة(، إشراف: غسان محمود وشاح، 
  رحمة بنت حميد النفيعي، عالقات العباسيين الخارجية بالقوي في

م(، 0756-0052هـ/858-557المشرق اإلسالمي خالل الفترة من )
إشراف: بندر بن محمد  (،جامعة أم القرى )السعودية-ماجستير

 ص.547، 7114الهمذاني، 
 المجيب، الدور السياسي للفرس في مواالة العلويين  رشا حمدي عبد

م(، 648-861هـ / 737-80ومناصرة العباسيين في الفترة من )
جامعة المنصورة )مصر(، إشراف: عبد المجيد أبو الفتوح -ماجستير
 ص.346، 7101بدوي، 

 857، مؤسسة الخالفة في العهد المملوكي )زكي محمد عبد هللا-
جامعة النجاح الوطنية )الغزة(، -، ماجستيرم(0502-0781هـ/273

 ص.058، 7115إشراف: جمال جودة، 
  ،موقف فقهاء العراق من السلطة العباسية من زينب خلف حراحضة

جامعة -، ماجستيرم: دراسة تاريخية745هـ / 334- 603هـ / 076
 ص.073، 7113آل البيت )األردن(، إشراف: فاروق عمر فوزي، 

 عصر م والجزيرة في السفيان ياسين إبراهيم، سياسة تعيين والة الشا
جامعة -م، ماجستير680- 247هـ / 742- 037العباسي األول 

 ص.005، 7115الموصل )العراق(، إشراف: حسين علي الطحطوح، 

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1906
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1906
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1906
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/the_caliphate_establishment_of_mamlouki_period659_h__1260_ad_923_h_1517_ad.pdf
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/the_caliphate_establishment_of_mamlouki_period659_h__1260_ad_923_h_1517_ad.pdf
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1825
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1825
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1825
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  سليم مفتاح عبد العزيز، أذربيجان من الفتح االسالمي الي نهاية العصر
جامعة عين -العباسي األول: دراسة سياسية وحضارية، دكتوراه

إشراف: فتحي عبد الفتاح أبو سيف، أحمد حمدي السعيد  شمس)مصر(،
 ص.336، 7103الخولي، القاهرة 

 ة السلمية بين الدولة العباسي سليمان بن ضفيدع الرحيلي، العالقات
با في العصر العباسي المبكر " منذ قيام الدولة العباسية حتى نهاية ر و وأ

اإلسالمية جامعة اإلمام محمد بن سعود -، ماجستير" عهد الواثق
 ص.376، 0760)السعودية(، إشراف: محمد فتحي عثمان، 

 صر في الع حركات الشيعة في العراق والحجاز، سميرة مختار الليثى
جامعة عين شمس )مصر(، -، دكتوراههـ(737-037العباسي االول )
 ص.416، 0725إشراف: ....، 

  شادية فتوح الطير، ثورات العباسيين في الدولة األموية باألندلس وأثرها
جامعة الزقازيق )مصر(، إشراف: أحمد -اجتماعيًا وحضاريٌا، ماجستير

 ص.410، 0778عبد الحميد الشامي، 
 هـ737-037لعباسي االول تركستان في العصر اات أحمد راشد، شرب-

جامعة جنوب الوادي -دراسة سياسية حضارية، ماجستير :م251-642
)مصر(، إشراف: السيد طه أبو سديرة، محمد عثمان عبدالجليل، 

 ص.747، 7115
 ماوي، العالقات السياسية بين مصر والخالفة العباسيةشيرين شلبي العش 

-منذ العهد الفاطمي وحتى انتقال الخالفة العباسية الى مصر، ماجستير
، 0775، جامعة عين شمس )مصر(، إشراف: سيدة إسماعيل كاشف

 ص.753

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9+%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%ab%d9%89&criteria1=2.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b2+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84+(132-232%d9%87%d9%80)&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b2+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84+(132-232%d9%87%d9%80)&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84+132-232%d9%87%d9%80-750-847%d9%85+%3a&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84+132-232%d9%87%d9%80-750-847%d9%85+%3a&criteria1=0.
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  شنوان مرعى عوفي، العالقات بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية في
معهد الدراسات -هـ(، ماجستير737-037ول )العصر العباسي األ

، 0765اإلسالمية )مصر(، إشراف: علي حسني الخربوطلي، 
 ص.407

  طه عبد المقصود أبو عيبة، األوضاع السياسية والحياة االجتماعية في
مدينتي البصرة والكوفة في العصر العباسي األول: دراسة تاريخية 

إشراف: حسن علي حسن، جامعة القاهرة )مصر(، -مقارنة، ماجستير
 مج.7، 0773

  ،عبد الباري محمد الطاهر، األتراك والخالفة في العصر العباسي األول
جامعة القاهرة )مصر(، إشراف: أحمد جاب هللا شلبي، -ماجستير
 ص.347، 0767

  عبد العزيز عبد الرحمن آل سعد، حركة بابك الخرمي الدينية والسياسية
جامعة القديس يوسف -تيرم(، ماجس636-608/ هـ710-773)

 ص.053، 7113)لبنان(، إشراف: لويس بوزيه، 
  عبد العزيز بن محمد اللميلم، نفوذ األتراك في الخالفة العباسية و أثره

جامعة اإلمام محمد -هـ، دكتوراه727 -770في قيام مدينة سامراء من 
 ص.562، 0761بن سعود، إشراف: عبد الحميد بخيت ، 

  ،جامعة -، دكتوراهالعراق في عهد المغول االيلخانيينعبد علي ياسين
 ص.828، 0726األزهر )مصر(، إشراف: عبد الفتاح علي شحاته، 

  ،عبد الغنى إبراهيم رمضان، قصر الخالفة في العصر العباسي األول
 ص.701، 0747جامعة القاهرة )مصر(، -ماجستير

https://ia801608.us.archive.org/33/items/Resala_144/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%20(656%20-736%D9%87%D9%80)%20-%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%20-%20%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1%201978%D9%85%20.pdf
https://ia801608.us.archive.org/33/items/Resala_144/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%20(656%20-736%D9%87%D9%80)%20-%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%20-%20%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1%201978%D9%85%20.pdf
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 677هـ / 767-727كريم عبده حتاملة، خالفة المعتضد باهلل: عبد ال 
جامعة القديس يوسف )لبنان(، إشراف: نشأت -م، ماجستير717-

 ص.547، 0767الخطيب، 
  :عبد هللا بن دخيل الناجم، الخالفة العباسية في عهد المتوكل على هللا

جامعة اإلمام -هـ، ماجستير742- 737دراسة تاريخية وحضارية، 
بن سعود اإلسالمية )السعودية(، إشراف: سيد رضوان علي،  محمد
 ص.313، 0765

  عبد المجيد محمد زعلوك، إسهامات أبى مسلم الخراساني في الدولة
إشراف رضوان  جامعة كفر الشيخ )مصر(،-ماجستير العباسية،
 ص.068، 7108البارودي، 

  رعبير عبد الحميد نجم، الدور السياسي والحضاري إلقليم الثغو 
-251والعواصم وأثرها على العالقات العباسية والبيزنطية )

جامعة بنها )مصر(، إشراف: أسامة -ه(، ماجستير374-037م/745
 ص. 773، 0776زكى زيد، بدر عبد الرحمن، ،

  عثمان أحمد علي، الخليفة العباسي المهتدي باهلل محمد بن الواثق
سف جامعة القديس يو -م(، ماجستير621-687هـ/755-758)

 ص.021، 7113)لبنان(، إشراف: لويس بوزيه، 
  ،الجامعة األردنية )األردن(-، ماجستيرالبرامكةعدنان عبد هللا عبيدات ،

 ص.736، 7113إشراف: عبد العزيز الدوري، 
 رون الرشيد وقضية العصر الذهبي للخالفة علي محمد البتانوني، ها

جامعة القاهرة )مصر(، إشراف: حسن علي حسن، -العباسية، دكتوراه 
 ص.502، 0766

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1831
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1831
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  ،السالميا العربي التاريخ في ودورهم المنتفق بنوعلي نايف الكرخي 
جامعة ديالي )العراق(، إشراف: -، ماجستيرالعباسي العصر نهاية حتى

 ص.068، 7103عبد الباسط عبد الرازق حسين، 
  على يوسف عبد السالم، سياسة الخلفاء العباسيين تجاه الخوارج في

 الثامن والتاسعبالد المغرب في القرنين الثاني والثالث الهجري )
جامعة اإلسكندرية، إشراف: السيد عبد العزيز -الميالدي(، ماجستير

 ص.751، 7114سالم، 
  ،آل جراح ودورهم في سياسة الدولة العباسية عماد عبد الكريم خلوف

جامعة آل -، ماجستيرم: دراسة تاريخية574-860هـ/742-334
 ص.767، 0772البيت )األردن(، إشراف: فاروق فوزي عمر، 

  عماد كامل اللهيبي، العالقات العربية الخزرية حتى نهاية العصر
جامعة -م، ماجستير680هـ/742-م 847هـ/77العباسي األول: 

 ص.057، 7117الموصل )العراق(، إشراف: صالح الدين أمين طه، 
  ،ر، ماجستيالعراق في عهد عضد الدولة البويهيعمر خلف الزواهرة-

، 7100جامعة آل البيت )األردن(، إشراف عليان عبد الفتاح الجالودي، 
 ص.771

  العصر  نهاية إلىغادة كمال السيد، أصفهان منذ الفتح االسالمي
جامعة عين -م(، ماجستير642-847ه/737-02العباسي األول)

 ص.727، 7113شمس )مصر(، إشراف: فتحي أبو سيف، 
  ،حركة الزنج وآثارها السياسية واالقتصادية فاطمة سعيد محمد

، م663هـ / 721- 621/  755ى الدولة العباسية واالجتماعية عل
جامعة أم درمان )السودان(، إشراف: عبد القادر عثمان -ماجستير
 ص.717، 7117محمد، 

http://b7oth.com/wp-content/uploads/2016/01/%D8%A8%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
http://b7oth.com/wp-content/uploads/2016/01/%D8%A8%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1954
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1954
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1954
https://archive.org/details/AhmedRizq_iraq_bouhin_201510
https://archive.org/details/AhmedRizq_iraq_bouhin_201510
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2032
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2032
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2032
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  ،454) سيةبنو جهير ودورهم في الخالفة العبافاطمة يحيى الربيدي -
جامعة اليرموك )األردن(، -، ماجستيرم(0048- 0187هـ / 540

 ص.737، 0776إشراف: محمد عيسى صالحية، 
  ،هـ 775الدولة العباسية في عهد الخليفة المقتدر باهلل فراس حامد القضاة

جامعة أم درمان اإلسالمية )السودان(، إشراف: عبد -، دكتوراههـ371-
 ص.757، 7111الباقي محمد أحمد كبير، 

  فريدة محمد جالل، بنو سهل ودورهم في الحياة السياسية والحضارية
جامعة المنيا )مصر(، إشراف: نصاري -في الخالفة العباسية، ماجستير

 ص.700، 7112فهمي غزالي، 
  إقليم سجستان منذ الفتح اإلسالمي حتي نهاية العصر العيد، فهيمة خليل

جامعة -م(، ماجستير642 - 832/  ـه737 - 08) العباسي األول:
الكويت )الكويت(، إشراف: أحمد محمد الطوخي، حسين علي السمري، 

 ص.751، 7114
  ،اجستيرم، دور أسرة البرامكة في تاريخ الخالفة العباسيةقويدر بشار-

 ص.361، 0768جامعة الجزائر )الجزائر(، إشراف: موسى لقبال، 

 الخليفة المعتمد علي هللا: دراسة األوضاع السياسية لطيفة عمر أبو بكر ،
-م(، دكتوراه677-621/ـه727-758والحضارية للدولة العباسية)

جامعة عين شمس )مصر(، إشراف: فتحي عبد الفتاح أبو سيف، 
 ص.707، 7104محاسن محمد علي الوقاد، 

 المغرب األدنى في عهد والة بني العباس حتى ، لمياء بنت أحمد شافعي
، م611-251هــ 064هــ إلى سنة 037قيام االغالبة من سنة 

 هــ0401جامعة أم القرى )السعودية(، إشراف: عادل زيتون، -ماجستير
 ص.358، 

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2043
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2043
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1911
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1911
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85+%d8%b3%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86+%d9%85%d9%86%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%ad+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a+%d8%ad%d8%aa%d9%8a+%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+%3a&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85+%d8%b3%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86+%d9%85%d9%86%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%ad+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a+%d8%ad%d8%aa%d9%8a+%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+%3a&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85+%d8%b3%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86+%d9%85%d9%86%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%ad+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a+%d8%ad%d8%aa%d9%8a+%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+%3a&criteria1=0.
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1944
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1944
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d9%84%d8%b7%d9%8a%d9%81%d8%a9+%d8%b9%d9%85%d8%b1+%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a8%d9%83%d8%b1+
https://archive.org/details/132184750800
https://archive.org/details/132184750800
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 الخلفاء العباسيون بين الدين والسياسة في د الكريممأمور أحمد عب ،
معهد الدراسات اإلسالمية )مصر(، -العصر العباسي األول، ماجستير

 ص.470...، 07إشراف: عصام الدين عبد الرؤف الفقي، 
  ماهر يوسف التوني، الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في إقليم

: حتى نهاية حكم الحمدانيينالموصل والجزيرة من قيام الدولة العباسية 
جامعة المنيا )مصر(، إشراف: -(، دكتوراه037-387/251-727)

 ص.344، 7113محمد محمود إدريس، ليلى حسن لطفي، 
  مبارك رمضان أبو زيد، عالقة البويهيين بالدول الكردية في بالد الديلم

جامعة أسيوط -م، ماجستير0155ـ  745هـ / 442ـ334وكردستان 
، 7117، فهمي، أسامة محمد محمد أحمد محمداف: )مصر(، إشر 

 ص.375
 معي، دعاة الثورة العباسية ودورهم السياسي والعسكري، مثنى عباس المج

جامعة بغداد )العراق(، إشراف: خاشع عيادة المعاضيدي، -ماجستير
 .ص727، 7118

  العصر  ن فيالعالقات بين العلويين والعباسييالبطاينة، ضيف محمد
جامعة اليرموك )األردن(، إشراف: محمد -، دكتوراهالعباسي األول

 ص.406، 0761النجار، 
  ،دور قحطبة بن شبيب الطائي وأوالده في قيام محمد جميل محمود

الجامعة -، ماجستيرهـ056حتى عهد المنصور  الدولة العباسية وتثبيتها
 ص.032، 0775األردنية )األردن(، إشراف: صالح الحمارنة، 

  ،قةالسالج السالطين عصر في اإلسالمي المشرق محمد ربيع المدخلي 
-، دكتوراهسياسية دراسة (م0177-0141 هـ/465-430) األوائل

 ص.507، 0777جامعة أم القرى، إشراف: أحمد دراج، 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af&criteria1=2.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af&criteria1=2.
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2115
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2115
https://theses.ju.edu.jo/Show_Abstract.aspx?par1=JUA0459121?Page=10
https://theses.ju.edu.jo/Show_Abstract.aspx?par1=JUA0459121?Page=10
https://theses.ju.edu.jo/Show_Abstract.aspx?par1=JUA0459121?Page=10
http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=6641
http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=6641
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  ،محمد سالم العوفي، فتنة بابك الخرمي وآثارها على الدولة العباسية
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )السعودية(، إشراف: -ماجستير

 ص. 755، 0726حامد غنيم أبو سعيد، 
 بين الدولة الفاطمية والدولة العباسية في  محمد سالم العوفي، العالقات

-، دكتوراه" م0020- 0155/  582- 442العصر السلجوقي " 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )السعودية(، إشراف: حامد 

 ص.437، 0760غنيم أبو سعيد، 
 الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في العراق محمد صالح محيي الدين ،

-هـ، دكتوراه525/877الناصر لدين هللا العباسي  والمشرق في عصر
، 0724جامعة القاهرة )مصر(، إشراف: محمد جمال الدين سرور، 

 ص.478
  محمد صالح الدين مصطفي، االغتياالت السياسية في الدولة العباسية

 جامعة طنطا )مصر(-م(، ماجستير7455 – 247هـ / 334 – 037)
، 7118، محمد أحمد أبو الفضلإشراف: أحمد عبد الحميد خفاجي، 

 ص.343
 الرحيم عبد الجليل، قبيلة األزد اليمنية في المشرق اإلسالمي  محمد عبد

منذ ظهور االسالم وحتى قيام الدولة العباسية: دراسة سياسية وحضارية، 
جامعة سوهاج )مصر(، إشراف: عبد المنعم عبد الحميد -ماجستير

 ص.741، 7112سلطان، محمد محمود أبو زيد، 
 716هـ/347-775ريخية محمد علي إسماعيل، البريديون دراسة تا-

  جامعة المنيا )مصر(، إشراف: أحمد توني عبد اللطيف-م، دكتوراه781
 ص.777، 7104

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a3%d8%a8%d9%88+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84&criteria1=2.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a3%d8%a8%d9%88+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84&criteria1=2.
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 الخالف بين الجيش والدولة في ظل العباسيين حمد فياض العزي، م
جامعة اليرموك -، ماجستيرم745- 680هـ / 433- 742خالل الفترة 

 ص.717ـ 7110)األردن(، إشراف: محمد ضيف هللا بطاينة، 
  محمد نصر عبد الرحمن، كرمان منذ الفتح اإلسالمي حتى نهاية الدولة

جامعة عين شمس )مصر(، -هـ، ماجستير757-02الطاهرية، 
 ص.417، 0776محمود إسماعيل عبد الرازق،  :إشراف

 العالقات السياسية والحضارية بين الدولة عبد الرحمن،  محمد نصر
جامعة -دكتوراه م(،0110 – 250هـ /370 – 037العباسية والهند )

 ص.783، 7113عين شمس )مصر(، إشراف: فتحي أبو سيف، 
 لعبيدي، موقف أهل السنة من السلطة السياسية في محمود بشار ا

-م(، دكتوراه680هـ/742-م 251هـ/037العصر العباسي األول: )
، 7105األردن، إشراف: صالح موسى درادكة، -الجامعة األردنية

 ص.078
  محمود عبد العظيم محمد، المماليك األتراك في الدولة العباسية في

ية باألندلس دراسة تاريخية مقارنة، المشرق والصقالبة في الدولة األمو 
، 7115جامعة المنيا )مصر(، إشراف: نصاري فهمي غزالي، -دكتوراه
 ص.436

  محمود عبد الوهاب السمان، العالقات السياسية والحضارية بين العرب
جامعة جنوب الوادي -والصين في عهد الدولة العباسية، ماجستير

، 0777ي أحمد، )مصر(، إشراف: وفاء محمد على، حسن خضير 
 ص.786

  مختار حميدة محمد، العالقات بين بالد الحجاز وبالد المغرب في
جامعة الفيوم -(، ماجستير371-ه737العصر العباسي الثاني)

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170621_1827
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170621_1827
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170621_1827
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_1133
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_1133
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_1133
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)مصر(، إشراف: صابر محمد دياب، أحمد مصطفي الصغير، 
 ص.766، 7114

  ،العوامل السياسية وأثرها في ضعف الخالفة مساعد بن مساعد الصوفي
جامعة أم القرى )السعودية(، -، ماجستير"هـ 334-هـ  746العباسية " 

 ص.778، 7116إشراف: ضيف هللا بن يحيى الزهراني، 
  ،742والية العهد في العصر العباسي الثاني )مسامح يوسف حجو -

الجامعة اإلسالمية )فلسطين(، –، ماجستيرم(745- 670هـ/ 334
 ص. 716، 7107إشراف: خالد يوسف الخالدي، 

  مصطفى سيد سلطان، مدينة مرو: تاريخها السياسي والحضاري من
-850هـ /737-30الفتح اإلسالمي إلى نهاية العصر العباسي األول )

جامعة عين شمس )مصر(، إشراف: فتحي أبو سيف، -م(، دكتوراه642
 ص.364، 7111أحمد الخولي، 

  ،العالقة بين الخالفة العباسية والدولة البويهية مضر عدنان طلفاح
، م وأثرها على الفكر السياسي السني0155-745هـ/334-442
، 7118جامعة اليرموك، إشراف: محمد عيسى صالحية، -دكتوراه
 ص.416

  ،ق ر الحركات الفارسية غير اإلسالمية في المشمعزوزة علي الزيتاوي
الجامعة األردنية )األردن(، إشراف: -، دكتوراهفي العصر العباسي األول

 ص762، 7113فالح حسين، 
  ،هـ( دراسة في 371-هـ 775خالفة المقتدر باهلل )منى لطفي ذياب

الجامعة األردنية، إشراف: عبد -، ماجستيرالنواحي السياسية واإلدارية
 ص.783، 7113العزيز الدوري، 

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/5655.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/5655.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/5655.pdf
https://ia601606.us.archive.org/10/items/adel-0055/History02467.pdf
https://ia601606.us.archive.org/10/items/adel-0055/History02467.pdf
http://repository.yu.edu.jo/bitstream/handle/123456789/560457/460970.pdf?sequence=1
http://repository.yu.edu.jo/bitstream/handle/123456789/560457/460970.pdf?sequence=1
http://repository.yu.edu.jo/bitstream/handle/123456789/560457/460970.pdf?sequence=1
https://theses.ju.edu.jo/Original_Abstract/JUA0569107/JUA0569107.pdf
https://theses.ju.edu.jo/Original_Abstract/JUA0569107/JUA0569107.pdf
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170622
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170622
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 هـ 377- 371ن م يمنيره عبد هللا العرينان، الخليفة الراضي باهلل العباس
جامعة أم القرى )السعودية(، إشراف: حسام -م، ماجستير741- 734/ 

 ص.730، 0763الدين السامرائي، 
 ة ية والحضارية في الدولة العباسينادية حسنى صقر، االتجاهات السياس

جامعة -(، دكتوراه737-ه742في عهد الخليفة المتوكل على هللا )
 .0727عين شمس )مصر(، إشراف: علي حسني الخربوطلي، 

  ناجى محمد نوار، العالقات السياسية بين االمبراطورية البيزنطية
جامعة -ها خائيل الثالث، دكتور يوالخالفة العباسية في عهد االمبراطور م
 ص.307، 0764الفيوم، إشراف: محمد مرسى الشيخ، 

  ،هـ 374الخالفة العباسية وعصر أمرة األمراء ناريمان صادق األلشي
جامعة الملك عبد العزيز )السعودية(، إشراف: -، ماجستيرهـ334/ 

 ص.337، 0761المناوي، محمد حمدي 
  ،727الدولة العباسية في عهد المعتضد باهلل ناريمان صادق األلشي-

جامعة أم القرى )السعودية(، إشراف: -، دكتوراهم717-677هــ/767
 ص.477، 0766محمد حمدي المناوي 

  نايف عبد الجابر سهيل، السياسة الخارجية للدولة العباسية: العصر
جامعة القاهرة )مصر(، -هـ(، ماجستير737-037العباسي األول )

 ص.707، 0765إشراف: إبراهيم أحمد العدوي، 
  نايف بن حمود أبو قريحة، والية العهد وأثرها على االحداث السياسية

-م، ماجستير642- 251هـ/ 737- 037في العصر العباسي األول: 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )السعودية(، إشراف: فتحي

 ص.347، 0762عبد الفتاح أبو سيف، 

http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=6422
http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=6422
http://www.mediafire.com/file/rsy0yk56fgvb3v5/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+1.pdf
http://www.mediafire.com/file/rsy0yk56fgvb3v5/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+1.pdf
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  ،نجلة قاسم الصباغ، بالد الحجاز خالل العصر العباسي األول
جامعة القاهرة )مصر(، إشراف: محمد جمال الدين سرور، -ماجستير
 ص.088، 0787

  ،737البيعة ووالية العهد في الدولة العباسية )نسمة سعد خليل - 
جامعة اإلسكندرية )مصر(، -م(، دكتوراه0756 - 642هـ / 858

  ص.335، 7105إشراف: نبيلة حسن محمد، 
  ،ى ذ تأسيس الدولة العباسية حتقضية والية العهد منهدى أحمد العيسى

-، ماجستيرم680- 251هـ / 742- 037وفاة الخليفة المتوكل: 
 ص.058، 7118جامعة دمشق )سوريا(، إشراف: سهيل ذكار، 

  وديع فتحي عبد هللا، العالقات السياسية بين الدول البيزنطية والخالفة
ندرية جامعة اإلسك-العباسية في عهد اإلمبراطور ثيوفيلوس، ماجستير

 ص.778، 0767)مصر(، إشراف: جوزيف نسيم يوسف، 
 بنت سعد الداود، العالقات السياسية بين الخالفة العباسية والدول  ةورد

المستقلة في المشرق اإلسالمي في زمن الخليفة العباسي المعتمد على 
الرئاسة العامة لتعليم -م(، ماجستير677- 621هـ / 727- 758هللا )

 ص. 725، 0771(، إشراف: صبحي عبد المنعم، البنات )السعودية
  ياسر حلمي عبده، التاريخ السياسي والحضاري إلقليم بالد الجبل بفارس

جامعة طنطا )مصر(، إشراف: -في العصر العباسي الثاني، دكتوراه
 ص.330، 7116محمد أحمد أبو الفضل، 

  ،موقف الخالفة العباسية من الدول المستقلة في ياسر طالب الخزاعلة
- 241هـ / 387- 073المغرب بين القرنين الثاني والرابع الهجريين 

الجامعة األردنية )األردن(، إشراف: محمد عبده -، دكتوراهم 723
 ص.072، 7116الحتاملة، 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9+%d9%88%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+(232+-+656+%d9%87%d9%80+%2f+847+-+1258+%d9%85)+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9+%d9%88%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+(232+-+656+%d9%87%d9%80+%2f+847+-+1258+%d9%85)+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9+%d9%88%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+(232+-+656+%d9%87%d9%80+%2f+847+-+1258+%d9%85)+%2f&criteria1=0.
https://ia601606.us.archive.org/10/items/adel-0055/History02449.pdf
https://ia601606.us.archive.org/10/items/adel-0055/History02449.pdf
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170622_2034
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170622_2034
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170622_2034
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170622_2034
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 ن وعالقتهم بالقوة السياسية في المشرق ياسر محمد طه، سالجقة خراسا
جامعة عين شمس )مصر(، إشراف: فتحي أبو -اإلسالمي، دكتوراه

 ص.300، 7116سيف، 
  يحيي محمد القناوي، السفراء في العالقات العباسية الصينية عصر تانغ

جامعة عين شمس -م، دكتوراه0756-247وسونغ ويوان ومينغ 
 ص.735، 7104دهود، )مصر(، إشراف: ناجي عبد الباسط ه

  يونس خضري محمود، العالقات بين العراق والحجاز في العصر
م(، 648- 247هـ / 737- 037العباسي األول سياسيا وحضاريا )

، 0774جامعة المنيا )مصر(، إشراف: زبيدة محمد عطا، -ماجستير
 ص.383

  يوسف راشد المطيري، الدور السياسي للقبائل العربية بخراسان في قيام
جامعة -مـ(، ماجستير251- 880هـ / 037- 40لدولة العباسية )ا

طنطا )مصر(، إشراف: محمد أحمد أبو الفضل، أحمد عبد السالم 
 ص.706، 7104ناصف، 

 ( هـ 737-037والء وجيه عبد الغنى، القدس في العصر العباسي األول
جامعة عين شمس )مصر(، إشراف: زبيدة -م(، ماجستير251-642/

 ص.587، 7105فت عثمان حسن، محمد عطا، مر 
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 (البحوث) 

  ،التمثيل السياسي بين الخالفة العباسية والدولة إبراهيم أحمد عدوي
، 0757، 7، ع4، مج)التاريخية المصرية )مصر، المجلة البيزنطية

 .077-003ص
 0781، 4، ع00قافة الهند )الهند(، مجاحتشام الندوي، البرامكة، ث ،

 .21-52ص
  ،عمارة بن حمزة سيرته الذاتية وعالقته بالسلطة إدريس سليمان محمد

-733، ص7110، 34، عآداب الرافدين )العراق(مجلة ، العباسية
746. 

  ،األوضاع السياسية للدولة العباسية في فترة الغيبة اسحق يعقوب محمد
، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية هــ377-هـ 781الصغرى 

 .710-082، ص7103، 05، ع8)العراق(، مج
  ،وسائل تعذيب كبار رجال الدولة في العصر إسماعيل حسن النقرش

، مجلة اتحاد حتي أواخر القرن الرابع الهجري -هــ 037العباسي 
-0560، ص7103، 7، ع01الجامعات العربية لآلداب )األردن(، مج

0578. 
  ،الخليفة المعتضد باهلل السياسية  إجراءاتأحمد إسماعيل الجبوري

 677هـ / 767- 727واالقتصادية واالدارية في الموصل واقليم الجزيرة 
جامعة الموصل -مجلة أبحاث كلية التربية األساسية ، م710-

 .752-747، ص7112، 4، ع4، مج))العراق
  ،في الشرعيتين الروحية والزمنية في اإلسالم الوسيط: أحمد حطيط

، مجلة الفكر العربي المعاصر ملوكيةالخالفة العباسية والسلطنة الم
 .66-61، ص0771، 23-27)لبنان(، ع

https://archive.org/details/0678004002003
https://archive.org/details/0678004002003
https://archive.org/details/0678004002003
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_1303
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_1303
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_1303
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86+%28%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%29%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86+%28%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%29%22&type=JournalTitle
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=78701
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=78701
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=78701
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_0841
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_0841
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_0841
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=7752
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=7752
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=7752
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1948
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1948
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1948
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  ،دور العامة في األحداث السياسية في العصر أحمد سعود الحسن
جلة كلية ، مم(687م إلى 680هـ(، )758هـ إلى 742العباسي )من 

 .304-785، ص0776، 77جامعة المنصورة )مصر(، ع-اآلداب 
  ،جلة ، مالشيعة في مصر حتى قيام الدولة العباسيةأحمد شوقي محمود

-023، ص0775، 0، ج00كلية التربية جامعة أسيوط )مصر(، ع
076. 

  ،رسالة من البطريرك نيقوال مستيكوس الى أحمد عبد الكريم سليمان
، 0767، 77-76، مجالمجلة التاريخية المصرية، الخليفة العباسي

 .84-40ص
  ،رسالتان لصالح الدين األيوبي بعث بهما الى أحمد عبد الواحد الحسو

هـ وما 563الخليفة العباسي الناصر لدين هللا حول تحرير القدس سنة 
، 0762، 4، ع08المورد )العراق(، مجمجلة ، سبق ذلك من انتصارات

 .730-717ص
  ،دور الخليفة العباسي المعتصم باهلل في القضاء على أركان طه سهيل

ق(، جامعة تكريت )العرا-، مجلة الدراسات التاريخية والحضاريةاألفشين
 .034-007، ص7117، 7، ع0مج

  ،لة سر ، مجالخليفة هارون الرشيد وموقفة من البرامكةأركان طه سهيل
-037، ص7117، 08، ع5جامعة سامراء )العراق(، مج-من رأى
048. 

  ،تدخل العنصر التركي في تعيين واليت العهد في أركان طه سهيل
جامعة -، مجلة آداب الفراهيديهـ371-772العصر العباسي الثاني 

 .744-708، ص7100، 6تكريت )العراق(، ع

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1950
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1950
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1950
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1959
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1959
https://archive.org/stream/irkmony9/28%2C29#page/n37/mode/2up
https://archive.org/stream/irkmony9/28%2C29#page/n37/mode/2up
https://archive.org/stream/irkmony9/28%2C29#page/n37/mode/2up
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://ia601609.us.archive.org/18/items/mmawrid/16-04-1987-064.pdf
http://ia601609.us.archive.org/18/items/mmawrid/16-04-1987-064.pdf
http://ia601609.us.archive.org/18/items/mmawrid/16-04-1987-064.pdf
http://ia601609.us.archive.org/18/items/mmawrid/16-04-1987-064.pdf
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=37316
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=37316
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=37316
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20721
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20721
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35393
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35393
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35393
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  ،العالقة بين الخالفة العباسية والدولة الخوارزمية في أركان طه سهيل
اريخية ، مجلة الدراسات الت(ه877-525عهد الخليفة الناصر لدين هللا )

 .778-072، ص7103، 05، ع5، مججامعة تكريت-والحضارية
  ،مجلة كلية  ،الفرق بين السلطات العباسية والفاطميةأزهار إبراهيم شفيق

 .723-735، ص7108، 005، ع)اآلداب جامعة بغداد )العراق
  ،هـ 858أثر المؤامرات في سقوط الدولة العباسية سنة )أكرم محمد علي

جامعة -، مجلة ديالي للبحوث اإلنسانيةم( دراسة تأريخية0756 -
 .078-67، ص7100، 47ديالي )العراق(، ع

  ،الخلفاء العباسيون األوائل بين حقيقة العدل اإلسالمي أم الخير عثماني
، 7103، 76، مجلة الحكمة )الجزائر(، عوالتأثر بالنظام الملكي

 .713-024ص
  ،العباسي ررسائل الحماية الخارجية في العصأمال يس عبد الخالق 

بداع )مصر(، عاألول  .77-7، ص7103، 60، مجلة فكر وا 
  ،الخالفة العباسية بين أواسط القرن الخامس والسابعبدري محمد فهد، 

 .006-017، ص0775، 57المؤرخ العربي )العراق(، ع مجلة
  ،العفو عند الخلفاء العباسيين في العصر العباسي بسمان نوري الكوان

، 0مججامعة تكريت، -، مجلة آداب الفراهيديهـ(706 – 037األول )
 .735-770، ص7108، 72ع

 الحس العربي في سياسة الخليفة المتوكل على كامل التكريتي،  بهجت
المؤرخ العربي، مجلة ، م(680- 642هـ / 742- 737هللا العباسي )

 .057-047، ص0778، 54ع
  ،مجلة كلية هللا الخليفة العباسيب مالمعتصبهجت كامل التكريتي ،

 .72-86، ص7117، 56جامعة بغداد )العراق(، ع-اآلداب

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=77078
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=77078
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=77078
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=114745
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=114745
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17832
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17832
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1029
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1029
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117251
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117251
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117251
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1007
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  ،يبيةرالتخ سرالف محاوالت اجهةوم في برالعتوفيق سلطان اليوزبكي 
، مجلة آداب الرافدين ـه 244 - ـه 330: العباسي رالعص في

 .034-77، ص0767، 71)العراق(، ع
  ،بالخالفة  ةالبحرين: عالقتها اإلدارية والسياسيتوفيق سلطان اليوزبكي

-48، ص0776، 33، ع02الوثيقة )البحرين(، مجمجلة ، العباسية
23. 

  ،ولةدال ئةزتج في االجنبية ردور العناصتوفيق سلطان اليوزبكي 
ب الرافدين )العراق(، ، مجلة آداالعباسي رالعص في اإلسالمية بيةرالع
 .008-014، ص0772، 77ع

  ،نفوذ األتراك السياسي في الخالفة العباسيةتوفيق سلطان اليوزبكي ،
 .750-732، ص0776، 30، عمجلة آداب الرافدين

  ،العرب في مواجهة الغزو البويهي في العصر توفيق سلطان اليوزبكي
م، مجلة آداب الرافدين )العراق(، 0155-745هـ/442-334العباسي 

 .87-47، ص7113، 38ع
  ،أحوال الكوفة السياسية واألمنية في عهد أبي جابر رزاق الكريطي

، 5آداب الكوفة )العراق(، مجمجلة ، هـ(056-هـ 03جعفر المنصور )
 .060-057، ص7107، 00ع

  ،دين زنكي بين الخالفة العباسية والسلطنة عماد الجابر سالمة المصري
، 7، ع3جامعة اإلسكندرية )مصر(، مج-، مجلة كلية التربيةالسلجوقية
 .350-310، ص0771

  ،عالقة األمير عبد الرحمن الداخل بدولتي الفرنجة جاسم لطيف جاسم
، مجلة جامعة م( 266- 258هـ /  027- 036) والدولة العباسية

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1037
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1037
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1928
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1928
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1013
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1013
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1953
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1953
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1051
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1051
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1051
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=47625
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=47625
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=47625
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1955
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1955
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=22998
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=22998
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=22998
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-364، ص7101، 7، ع02، مج)العراق(تكريت للعلوم اإلنسانية
408. 

  ،جهود األمراء المماليك في إحياء الخالفة العباسيةجاسم محمد جاسم، 
-777، ص7116، 0، ع05، مجيةكريت للعلوم اإلنسانمجلة جامعة ت

788. 
  ،أثر السعاية والوشاية في قتل وحبس العلويين جاسم ياسين الدرويش

، مجلة جامعة م(616-268هـ/073-021في عهد الرشيد العباسي )
 .730-705ص، 7102، 0، ع75بابل للعلوم الصرفة والتطبيقية، مج

  ،دور الخالفة العباسية في جزيل عبد الجبار الجومرد، نزار محمد قادر
- 0027هـ / 811- 525العالقات السياسية بين القوى االسالمية 

، 70اعية )األردن(، مج، دراسات: العلوم اإلنسانية واالجتمم0713
 .444-410، 0774، 5ع

  ،دولة السالجقة وأثر سقوطها على بغداد حاضرة حاتم فزع شنيتر
، مجلة الجامعة العراقية )العراق(، م0073هـ/571الخالفة العباسية 

 .336-307ص ،7107 ،76، ع0مج
 الدولة العباسية ومراكز القوى في عهد المقتدر باهلل سعيد،  حامد غنيم

جامعة االمام محمد  -مجلة كلية العلوم االجتماعية ، هـ(371- 775)
 .038-010، ص0727، 3، ع)بن سعود)السعودية

  ،الخالفة العباسية والحركات المضادة بعد حسام الدين السامرائي
مس عين ش جامعة-كلية اآلداب، حوليات ي منتصف القرن الثالث الهجر 

 .037-67، ص7116، 38)مصر(، مج

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=23333
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=23333
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=120876
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=120876
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=120876
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1927
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1927
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1927
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1927
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48661
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48661
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48661
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1939
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1939
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1939
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1926
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1926
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1926
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  ،مقتل أبي مسلم الخراساني وأثره في األوضاع حسن محمد النابودة
(، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية )الكويت، السياسية للخالفة العباسية

 .074-65، ص7114، 62، ع77مج
  الحسن محمد خليل، الدعاة العباسيون وتأثيرهم في سقوط الخالفة

، 03جامعة المنيا )مصر(، ع-األموية، مجلة التاريخ والمستقبل
 .036-85، ص7118

  ،من تاريخ الدولة البويهية : البويهيون : أصلهم ونشأتهمحسن منيمنة، 
، 0766، 004-003، ع01مجلة تاريخ العرب والعالم )لبنان(، مج

 .58-47ص
  ،العالقات السياسية بين الخليفة المستنصر باهلل حسين حديس جاسم

مجلة ، م(0737هـ / 831- 0778هـ / 873ومظفر الدين كوكبري )
 .725- 781، ص7110، 34، عآداب الرافدين

 ،01، عمجلة المؤرخ العربي، لدعوة العباسيةمن تاريخ ا حسين أمين ،
 .70-7، ص0727

  ،عربي ، مجلة المؤرخ الاإلمارة الشاهينية في البطائححسين علي المسري
 .016-074، ص0768، 31)العراق(، ع

  ،بالد الهند فترة التبعية ، جابر رزاق غازي حسين كريم المسعودي
 ،م( في المصنفات العربية اإلسالمية680ـ/ه742للخالفة حتى العام )

 .751-734، ص7104، 7، ع07مجلة جامعة كربالء، مج
  ،عيسى بن موسى ولي العهد في صدر حمدان بن عبد المجيد الكبيسي

، 41، ع04، مجمجلة المؤرخ العربي، دراسة تاريخية دولة بني العباس:
 .064-020، ص0767

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1957
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1957
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1957
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1337
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1337
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2007
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2007
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2007
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86+%28%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%29%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1110
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1110
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%20%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%20%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=91171
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=91171
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=91171
https://archive.org/stream/mohamed_rahman2007_hotmail_1/14#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/mohamed_rahman2007_hotmail_1/14#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/mohamed_rahman2007_hotmail_1/14#page/n0/mode/2up
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  ،السالجقة وموقفهم من الخالفة العباسية في العراق حمدي حسين علوان
جامعة تكريت )العراق(، -، مجلة آداب الفراهيديهـ571-هـ  442
 .465-456، ص7103، 08، ع7مج

 زير علي بن يقطين ودوره السياسي في العصر الو ، حمدية صالح دلي
، 0، ع6، مج)العراق( ل، مجلة القادسية لآلداب والعلومالعباسي األو 

 .737-700، ص7117
  ،دور المرجعية الدينية في الواقع السياسي خالل حمدية صالح دلي

، 2مجلة الكلية اإلسالمية الجامعة )العراق(، مج، العصر العباسي
 .447-410، ص7103، 73ع

  ،عالقة الخليفة المسترشد باهلل بالسلطنة السلجوقية حمود مضعان سلمان
العلوم االنسانية -دراسات ، م(0035- 0007هـ / 577- 507)

 .574-513، 7101، 3، ع32، مج)واالجتماعية )األردن
  ،م( 772هـ / 305األمير يوسف بن أبي الساج )ت حيدر خضير مراد

، اق(، مجلة جامعة كربالء )العر سيرته ودوره في العصر العباسي الثاني
 .51-37، ص7105، 4، ع03مج

  ،خالد إسماعيل الحمداني، العالقة بين أمويي األندلس والخالفة العباسية
 .52-72، ص7117، 06التاريخ العربي )المغرب(، ع

  ،0الدولة العربية اإلسالمية  الزط وأثرهم في تاريخخالد الجبالي -
جامعة طنطا )مصر(، -، مجلة كلية اآلدابم705- 877هـ / 775
 .0750-0714، ص7101، 3، ج73ع

  ،يةسعالقات المرابطين السياسية مع الخالفة العباخليل إبراهيم صالح ،
-72، ص0760، 3(، ع)العراق جامعة الموصل-ممجلة التربية والعل

071. 

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86538
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86538
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86538
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=13456
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=13456
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=84244
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=84244
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=84244
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2009
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2009
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2009
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=107541
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=107541
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2015
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2015
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2019
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85+-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
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  ،جهود الخليفة العباسي المهتدي في التصدي لسيطرة خليل شاكر حسين
، 05، ع)مجلة أداب المستنصرية )العراق هـ،758-هـ 755الترك 
 .516-465، ص0762

 م( قراءة 0756هـ /858االحتالل المغولي لبغداد )ن الزبيدي، داود سلما
، مجلة جامعة كربالء )العراق(، تحليلية لعوامل انهيار الدولة العباسية

 .22-88، ص7103، 3، ع00مج
  ،االدنى برالمغ في العباسية ولةدال و ارجوالخربيعة عبد السالم أحمد 

بداع )مصر، مجلة " م116 742/  ـه460- 730"  ، 84، ج)فكر وا 
 .578-547، ص7100

  ،مجلة  ،مصير الدعاة المؤسسين للخالفة العباسيةربيعة مسعود أجعيدة
بداع )مصر  .472-458، ص7108، 010، ج)فكر وا 

  ،تطور مواقف كبار قادة الفرس تجاه الخالفة رشا حمدي عبد المجيب
-، مجلة كلية اآلداب العباسية من قيام الدولة حتى خالفة المأمون 

 .506-481، ص7117، 45جامعة المنصورة )مصر(، ع
  ،العالقة بين الخالفة العباسية والدولة الصفاريةرضوان أحمد الليث، 

، 34، مج)جامعة صنعاء)اليمن-مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 .045-013، ص7103، 0ع

  ،األميرات السلجوقيات ودورهن السياسي زهراء محسن الحسني
مجلة الكلية اإلسالمية الجامعة ، م0018هـ / 511والعسكري حتى سنة 

 .543-512، ص7100، 05، ع5، مج))العراق
 تاللاالحنظرة على األوضاع العامة في العراق إبان ، سالم يونس المولى 

، 7، ع07جامعة الموصل )العراق(، مج-، مجلة التربية والعلمالمغولي
 .05-0، ص7115

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2059
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2059
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2059
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=78965
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=78965
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1101
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1101
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%81%D9%83%D8%B1+%D9%88%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%81%D9%83%D8%B1+%D9%88%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2027
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2027
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%81%D9%83%D8%B1+%D9%88%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2030
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2030
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2030
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2033
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2033
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1+-+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%22&type=JournalTitle
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=84825
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=84825
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=84825
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9%89%20%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76778
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76778
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  سعاد عبد هللا محمود، أمراء البطيحة في العصر العباسي الثاني: دراسة
، 7115، 06مصر(، عسياسية، مجلة كلية اآلداب جامعة حلوان )

 .366-342ص
  ،معركة قطوان وانعكاساتها السياسية على دولة الخطا سعاد هادي حسن

، مجلة كلية م0040هـ/538والسالجقة في العصر العباسي سنة 
 ، ص7116، 57، ع00الجامعة المستنصرية )العراق(، مج-التربية
055-714. 

  ،دراسة في سيرته ودوره-األمير أرغون أغا األويراتيسعاد هادي حسن 
 832السياسي واإلداري واالقتصادي والعمراني خالل العصر العباسي )

واسط  جامعة-التربية، مجلة كلية م(0755- 0737هـ( / )853-
 .325-303، ص7100، 03، ع7لعراق(، مج)ا

  ،األمير كوركوز االويغوري دراسة في سيرته ودوره سعاد هادي حسن
-874السياسي واالداري واالقتصادي والعمراني خالل العصر العباسي 

جامعة بغداد -لعربي، مجلة التراث العلمي ام0743-0778هـ/  840
 .073-65، ص7100، 0)العراق(، ع

  ،مقتل الخليفة المستعصم باهلل وعالقة ذلك سعد بن حذيفة الغامدي
 .83-50، ص0766، 0، ج3العصور )السعودية(، مجمجلة ، بثروته

 السفارة العربية اإلسالمية في العصر العباسي ان المقرمي، سفيان عثم
جامعة أسيوط -، مجلة كلية اآلداب م(0756- 251هـ / 858- 037)

 .746-775، 7107، 40)مصر(، ع
 ة نيين في الموصل وعالقتها بالخالفسلوى عبد الخالق على، دولة الحمدا

-777هـ/387- 302العباسية وقادة العسكر المتغلبين عليها )من 

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=10828
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=10828
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=10828
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=49761
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=49761
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=49761
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48603
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48603
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48603
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48603
https://archive.org/stream/irkmony13/02_1%262#page/n3/mode/2up
https://archive.org/stream/irkmony13/02_1%262#page/n3/mode/2up
https://archive.org/stream/irkmony13/02_1%262#page/n3/mode/2up
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2037
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2037
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2037
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-510، ص7100، 31، عمجلة كلية اآلداب جامعة حلوانم(، 727
528. 

  336سليمان الخرابشة، إمارة بني شاهين في البطائح / جنوب العراق 
سلسلة العلوم االنسانية -رموك م، أبحاث الي0106- 747هـ / 417-

 .75-43، ص7111، 4، ع08واالجتماعية )األردن(، مج
  ،إمارة بني دلف في بالد الجبل ودورهم في الدولة سليمان الخرابشة

المجلة العربية للعلوم ، م676- 675هـ / 765- 701العباسية 
 .014-47، ص7113، 67، ع70، مج)اإلنسانية )الكويت

  المجلة العربية للعلوم أبو مسلم الخراسانيي، القاضسوزان عوض ،
 .022-042، ص7108، 5، ج7االجتماعية )مصر(، ع

  ،القائد العباسي هرثمة بن أعين ودوره السياسي سميعة عزيز محمود
جامعة ديالي -، مجلة الفتحوالعسكري في العصر العباسي األول

 .70-0، ص7116، 38، ع4)العراق(، مج
 المعتصم باهلل آخر الخلفاء العظام من بني العباس: السيد أحمد الباز ،

 بالمنصورة العربية مجلة كلية اللغة، م(640- 633هـ / 772- 706)
 .574-580، ص7112، 5، ج78، ع)جامعة األزهر )مصر-

  ،ثورة أبي السرايا والطالبيين في صدر خالفة المأمون السيد أحمد حمود
حولية كلية الدراسات ، م(605م / 604-هـ 711هـ / 077)سنة 

، 0762، 5(، عجامعة األزهر )مصر-اإلسالمية والعربية بالقاهرة 
 .367-343ص

  ،مع  ي عصرها األولسياسة الدولة العباسية فالسيد عبد العزيز سالم
، 0724، 7ي )العراق(، ع، المؤرخ العربندلساألمويين في األ

 .058-037ص

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%ad%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86+%3a+
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%ad%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86+%3a+
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2051
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2051
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2051
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2053
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2053
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17502
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17502
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17502
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2057
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2057
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2057
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2055
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2055
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2055
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
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  السيد عبد الفتاح بالط، محاضر المجالس العباسية وحرب الدعاية ضد
جامعة -مجلة كلية اللغة العربية بأسيوطالفاطميين: دراسة تحليلية، 

 .0177-781، ص  7110، 71، ع)مصراألزهر )
 يين ين االنتقام من العباسالسيد عبد الفتاح بالط، ثورة البساسيري ب

هـ(، مجلة كلية اللغة 450- 451يع للفاطميين: دراسة تحليلية )والتش
 .0670-0636، ص7110، 07جامعة األزهر )مصر(، ع-العربية

  الدولة الصفارية وعالقتها بالخالفة حمد الجبوري، أشاكر محمود
جامعة -، مجلة آداب الفراهيديم(701-686هـ/776-754العباسية )

 .312-724، ص7103، 05، ع3تكريت )العراق(، مج
  ،العالقات الخارجية للخالفة العباسية في عهد صادق حسن السوداني

-65، ص0723، 4، ع7المورد )العراق(، مجمجلة ، الخليفة الناصر
017. 

 ،عمرو بن عبيد وعالقته بأبي جعفر المنصور، مجلة  صالح الحمارنة
 .706-715، 0767، 77المؤرخ العربي )العراق(، ع

  هـ / 073- 021الرجل واألسطورة )صالح الحمارنة، هارون الرشيد
، 0778، 54م(، مجلة المؤرخ العربي )العراق(، ع616- 268
 .77-62ص

  ،ية ، مجلة كلية التربالنهج الشعوبي لدى البرامكةصالح رمضان حسن
-377، ص7101، 4، ع7جامعة الموصل )العراق(، مج-األساسية

351. 
  ،دور آل المهلب إبان العصر العباسي األولصالح رمضان حسن ،

، 07جامعة تكريت)العراق(، مج-مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 .786-733، ص7107، 8ع

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86257
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86257
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86257
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2101
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2101
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2101
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=26566
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=26566
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=55705
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=55705
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  ،الخالفة العباسية وموقفها من المطامع صباح إبراهيم الشيخلي
، 4، ع37، مجدالمور مجلة ، البيزنطية: نظرة في الدوافع واألسباب

7115 ،02-70. 
  ،ين اء العباسيين السلطانية لألمراء البويهيخلع الخلفصبيح نوري خلف

جامعة البصرة )العراق(، -، مجلة دراسات إيرانيةهـ( 442 – 334)
 .051-035، ص7116، 7، ع6مج

  ،اسي ي العصر العبمكانة العرب ونفوذهم فصالح عبد الهادي الحيدري
، 0725، 8آداب الرافدين )العراق(، عمجلة ، هـ(737-هـ 037)

 .077-067ص
  ،العفو عند الخليفة أبي جعفر المنصور ))أهدافه طارق فتحي سلطان

جامعة -، مجلة التربية والعلمم224-253هــ/056-038ومبرراته(( 
 .74-0، ص7115، 4، ع07الموصل)العراق(، مج

  ،معركة عمورية. انعطافه في العالقة بين الدولتين طارق فتحي سلطان
جامعة -التربية والعلم، مجلة م636هـ/ 773العباسية والبيزنطية 

 .74-0، ص7115، 8، ع07، مجالموصل
  ،206هـ/037-011أبو مسلم الخراساني )طارق فتحي سلطان-

-، مجلة أبحاث كلية التربية األساسيةم( دراسـة تاريخـية تحليلية255
 .007-014، ص7115، 3، ع7جامعة الموصل )العراق(، مج

  ،معركة عمورية. في العالقة بين الخالفة العباسية طارق فتحي سلطان
، مجلة جامعة اإلمام محمد بن م636هـ/ 773واالمبراطورية البيزنطية 

 .65-48، ص7116، 3سعود اإلسالمية )السعودية(، ع

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2103
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2103
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2103
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=62082
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=62082
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2105
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2105
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76836
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76836
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76836
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76734
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76734
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76734
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=7617
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=7617
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2108
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2108
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2108
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  ،نظرات في سياسة الخليفة العباسي المعتضد باهلل طارق فتحي سلطان
جامعة الموصل -، مجلة التربية والعلمم 710 – 677هــ/ 767 – 727

 .004-68، ص7115، 7، ع07)العراق(، مج
  ،مجلة مركزالبعد العلوي في الدعوة العباسيةطالب جاسم العنزي ، 

، 7104، 35، ع0جامعة الكوفة )العراق(، مج-دراسات الكوفة
 .308-775ص

  ،المسترشد باهلل ومحاولة النهوض بالخالفة العباسيةطه ثلجي الطراونة، 
 .65-24، ص7115، 87المؤرخ العربي )العراق(، ع

  ،العالقة بين أفراد البيت العباسي وأثرها على الخالفة طه خضر عبيد
جامعة -، مجلة الدراسات التاريخية والحضاريةم680هـ/742حتى سنة 

 .011-25، ص7101، 5، ع7تكريت )العراق(، مج
  ،المراسالت والهدايا بين العباسيين طه خضر عبيد، رنا صالح طاقة

، مؤتة للبحوث والدراسات م737- 251هـ / 371- 037والبيزنطيين 
، 7115، 8، ع71العلوم االنسانية واالجتماعية )األردن(، مج-

 .081-077ص
  ،الدور السياسي واالجتماعي للسيدة زبيدة زوج الخليفة عائدة محمد عبيد

جامعة الموصل )العراق(، -، مجلة آداب الرافدينالعباسي هارون الرشيد
 .768-750، ص7103، 88ع

  ،العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية بين عادل إسماعيل خليل
 ،العراق وبالد الصين منذ صدر اإلسالم حتى نهاية القرن الرابع الهجري 

، 7104، 7جامعة البصرة )العراق(، ع-مجلة دراسات تاريخية
 .716-053ص

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76774
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76774
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76774
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=96297
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=96297
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=36810
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=36810
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=36810
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2110
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2110
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2110
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2117
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2117
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2117
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=95049
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=95049
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=95049
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  ،أثر نساء البيت العباسي في صنع عادل إسماعيل خليل، سارة طه
-، مجلة كلية اآلدابم(0155-247هـ/442-037القرار السياسي )
 .764-787، ص7104، 08جامعة البصرة، ع

  ،جلة ، مخليفة المسترشد باهلل العباسيالعادل محي الدين األلوسي
 .504-475، ص0726، 0جامعة بغداد )العراق(، ع-األستاذ

  ،مجلة كلية والية العهد في عهد هارون الرشيدعامر عيسى زيدان ،
 .584-508، ص7117، 45ر(، عجامعة المنصورة )مص-اآلداب

  ،دور القوى المسيحية في سقوط الخالفة العباسية عباس خميس الزبيدي
-3، ع6، مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية )العراق(، مجفي يد المغول

4، 7115، 763-777. 
  ،م 686هـ / 754اإلمارة الصفارية )عبد األمير عيسى األعرجي-

مجلة الكلية ، م( ودورها في ضعف الخالفة العباسية717هـ / 771
 .577-525، ص7107، 02، ع8(، مجاإلسالمية الجامعة )العراق

 حصار المغول للعاصمة بغداد سنة سامرائي، عبد الجبار محمود ال
، 0776، 3، ع78المورد )العراق(، مجمجلة ، م0756-هـ 858
 .35-07ص

  عبد الجبار منس العبيدي، وصايا المنصور وأهميتها التاريخية، مجلة
 .074-065، ص0760، 08عربي )العراق(، عالمؤرخ ال

  ،صاحب الزنج الثائر الشاعر مع تحقيق نص عبد الجبار ناجي
، 0727، 4-3، ع0المورد ، مجمجلة ، الصفدي في ثورة الزنج

 .73-00ص

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=100347
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=100347
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=100347
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2130
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2121
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2121
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=13368
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=13368
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=13368
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=75341
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=75341
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2123
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2123
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2123
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2127
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2127
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2127
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 دوافع أطماع قرامطة البحرين في السيطرة على عبد الجبار ناجي ،
 مجلة كلية اآلداب جامعة البصرة، البصرة في القرن الرابع الهجري 

 .60-47، ص0723، 6، ع8، س)العراق(
  ،دراسات في التنظيمات العسكرية لجيش التسلط عبد الجبار ناجي

، مجلة 0154-745هـ/ 442-334 البويهي على الخالفة العباسية
 .020-046، ص0762، 33، ع)العراق( المؤرخ العربي

  ،الواقع السياسي الذي أدى لقيام دولة األغالبة عبد الرؤوف أحمد عرسان
، مجلة كلية التربية م(611-م251هـ/064-هـ 037في المغرب )

، 75جامعة بابل )العراق(، ع-األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية
 .010-61، ص7108

 ي، أضواء على أسباب سقوط الخالفة عبد القادر سليمان المعاضيد
مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية م(، 0756هـ/ 858العباسية سنة )

 .030-010، 7115، 0، ع7، مجواالنسانية )االمارات(
  ،ة الثبات والتعجب عند المعتضد باهلل في مواجهعبد الكريم عبده حتاملة

، 0764، 75، مجلة المؤرخ العربي )العراق(، عتمرد وصيف الخادم
 .014-75ص

 دور الخليفة المسترشد باهلل في مواجهة نفوذ ، عبد الكريم عبده حتاملة
مجلة جامعة أم القرى ، م0035- 0006هـ / 577- 507السالجقة 
 .307-786، ص0776، 06، ع00، س)علمية )السعوديةللبحوث ال

  ،يقة، الوثتطور عالقة القرامطة بالسلطة العباسيةعبد هللا أبو عزة-
 . 000-72، ص0762، 01، ع5البحرين، مج

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2134
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2134
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2134
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1316
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1316
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1316
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=109491
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=109491
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=109491
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%28%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%29%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%28%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%29%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%28%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%29%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_0028
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_0028
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2139
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2139
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2139
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1929
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1929
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  ،روايات مقتل إدريس بن عبد هللا العلوي ودور عبد هللا بن علي الزيدان
، 7، ج7العصور )السعودية(، مجمجلة ، الخالفة العباسية: دراسة نقدية

 .744-733، ص0774
 والمغرب،  ةعبد هللا بن علي الزيدان، سياسة بني العباس تجاه أفريقي

، 7117، 5، ع3هـ، مجلة الجمعية التاريخية السعودية، س046- 037
 .084-005ص

  ،الناصر لدين هللا العباسي مظاهر استعادة قوة عبد هللا منسي العمري
العلوم االنسانية -دراسات ، بن خلدون الخالفة والنظرية الحتمية ال

 .340-371، ص0777، 7، ع78)األردن(، مج واالجتماعية
  ،الخلفاء العباسيون في ظل دولة المماليكعبد المجيد أبو الفتوح بدوي، 

-027، ص0726، 6)مصر(، عمجلة كلية دار العلوم جامعة القاهرة 
078. 

  ،العلويون والموالي في العصر العباسي عبد المجيد أبو الفتوح بدوي
، 0768، 8جامعة المنصورة )مصر(، ع-، مجلة كلية اآلداب األول
 .72-83ص

  ،عالقات بني مزيد بالقوى السياسية في عبد المجيد أبو الفتوح بدوي
 ،ق من بدايات القرن الخامس الهجري حتى منتصف القرن السادسالعرا

، 0762، 2جامعة المنصورة )مصر(، ع-مجلة كلية اآلداب 
 774-082ص

  ،الناصر لدين هللا الموفق: ودوره في العصر عبد المنعم أحمد الدسوقي
، 7، ج04، مجلة كلية التربية بالمنصورة )مصر(، علعباسي الثانيا

 .756-704، ص0771

https://archive.org/stream/irkmony13/09_12#page/n191/mode/2up
https://archive.org/stream/irkmony13/09_12#page/n191/mode/2up
https://archive.org/stream/irkmony13/09_12#page/n191/mode/2up
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2146
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2146
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2146
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2147
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2147
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2149
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2149
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2149
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2151
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2151
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2151
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_246
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_246
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_246
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  ،أحوال بغداد في فترة انتقال عبد المنعم رشاد، موفق سالم الجوادي
رخ العربي ، المؤ م673- 638هـ / 727- 770الخالفة إلى سامراء 

 .012-70، ص0770، 44، ع08)العراق(، مج
  ،بين الرشيد والبرامكة: دراسة للصراع عبد الرازق الطنطاوي القرموط

جامعة -مجلة كلية اللغة العربية بأسيوط ، الخفي بين الفرس والعرب
 .507- 432، ص0765، 5، ع)األزهر )مصر

  ،عثمان سيد البيلي، المعتصم باهلل ومشاكل الخالفة العباسية في عصره
 .065-087، ص0762، 07جامعة قطر، ع-ثمار الفكر

  ،مجلة العباسي رالعص في السياسية وداللتها انواأللعزة حسين غراب ،
-35، ص7118، 0، ج07جامعة طنطا )مصر(، ع-كلية الىداب

26. 
  ،بي جعفر قدسية الخالفة: أصول المسألة عند أعصام سخنيني

، 0، ع0، المجلة األردنية للتاريخ واآلثار )األردن(، مجالمنصور
 .077-025، ص7112

  ،موقف العلماء من حركة محمد بن عبد هللا عصام مصطفى عقلة
 مجلة ،م(283- 287 هـ /045النفس الزكية العلوي وأخيه إبراهيم )

، 7115، 7، ع37العلوم االنسانية واالجتماعية )األردن(، مج-دراسات 
 .353-337ص

  ،العالقة بين مصر ودار الخالفة في عصر علي صفي عبد هللا
 جامعة بنها-ة كلية اآلداب مجل، أصحاب اإلقطاع: عصر نفوذ األتراك

 .784-703، ص7118، 0، ج04(، ع)مصر
  ،جلة ، ممكة المكرمة مركز الدعوة العباسيةعلي عبد الرحمن أبا حسين

 .715-022، ص0726، 5المؤرخ العربي )العراق(، ع

https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_284
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_284
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_284
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_0951
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1045
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1045
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_223
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_223
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_223
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_253
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_253
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_253
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_2205
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_2205
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 عناصر الجيش العباسي وآثارها السياسية ء بنت يحيى الجبيلي، عليا
، مجلة م 638 - 247هــ /  737 - 037على الخالفة العباسية من 

 .0350-0318، ص7105، 41جامعة بنها )مصر(، ع-كلية اآلداب

 المشروع السلجوقي لتوحيد االمة االسالمية في ف جمعة، عكاب يوس
، مجلة جامعة كركوك للعلوم هـ(455 -هـ 477عهد السلطان طغرلبك )
 .445-430، ص7107، 3، ع2اإلنسانية )العراق(، مج

  ،دعوة أبي هاشم وحزبه: دراسة في فجر الدعوة عماد عبد السالم رؤوف
  .475-438، ص0727، 7األستاذ )العراق(، عمجلة ، العباسية

  ،اسي والجناح العسكري في زمن صراع الجناح السيعمار محمد يونس
، مجلة جامعة كربالء، هـ(038ـ  037الخليفة ابو العباس السفاح )

 .076-006، ص7102، 0، ع05مج
  ،آدابمجلة ، موقف إمارة عمان من السلطة البويهيةعمر أحمد سعيد 

 .774-075، ص7107، 83الرافدين )العراق(، ع
  ،ة ، مجلصراع قرامطة البحرين مع السلطة البويهيةعمر أحمد سعيد

، 4، ع07جامعة الموصل )العراق(، مج-أبحاث كلية التربية األساسية 
 .226-280، ص7103

  اإلمارة العقيلية في جدان عبد الجبار حمدي، عمر أحمد سعيد، و
- 771هـ / 442- 361الموصل ودورها في التصدي للبويهيين: 

، 07جامعة الموصل )العراق(، مج-، مجلة دراسات موصليةم0155
 .66-82، ص7103، 37ع

 ضاع السياسية والحضارية في الحجاز األو بن جريس،  غيثان بن علي
-م 253هـ / 038خالل عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ]

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170626
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170626
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170626
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60340
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60340
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60340
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_2218
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_2218
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_2218
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=124491
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=124491
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_231_201706
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_231_201706
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=78338
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=78338
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=64750
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=64750
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=64750
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=64750
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%8C+%D8%BA%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_213_201706
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_213_201706
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، 0774، 4-3، ع77العرب )السعودية(، مجمجلة ، م[224هـ / 056
025-063. 

  ،ه ليفة المهدى العباسي الخيرية تجاأعمال الخغيثان بن علي بن جريس
، الدارة )السعودية(، م(265 -هـ 087م/ 224 -هـ 056) أهل الحجاز

 .077-003، ص7111، 4، ع08مج
  ،858الخالفة العباسية بعد االحتالل المغولي لبغداد: فائز علي بخيت 

جامعة -، مجلة كلية العلوم اإلسالميةم0722- 5607هـ / 828-
 .037-008، ص7116، 7، ع0الموصل )العراق(، مج

  ،مجلة ، الزط وموقعهم في التاريخ اإلسالميفائزة إسماعيل أكبر
 .047-072، ص0773، 0، ج6العصور )السعودية(، مج

  ،مجلة المؤرخ ثورة الزنج: هل هي ثورة عبيدفائزة إسماعيل أكبر ،
 .741-707، ص0775، 04المصري )مصر(، ع

  ،اليوح نم نشاهي نب انرعم ذونف تتح ائحطالبفائزة إسماعيل أكبر 
، مجلة جامعة الملك سعود م727- 740/  ـه 387- 331

 .032-003، ص0775، 0، ع2)السعودية(، مج
  فاروق عمر فوزي، الجذور التاريخية الدعاء العباسيين بالخالفة، مجلة

 .011-22، ص0786، 7ية ببغداد )العراق(، عكلية الدراسات اإلسالم
  ،وزراء عباسيون: يعقوب بن داود وزير المهديفاروق عمر فوزي، 

-307، ص0787، 07مجلة كلية اآلداب جامعة بغداد )العراق(، ع
338. 

  ،السياسية–ألقاب الخلفاء العباسيين وداللتها الدينية فاروق عمر فوزي ،
-328، ص0721، 03مجلة كلية اآلداب جامعة بغداد )العراق(، ع

415. 

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_213_201706
http://darahjournal.org.sa/site/pictures/MAG_64.5.pdf
http://darahjournal.org.sa/site/pictures/MAG_64.5.pdf
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=38665
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=38665
https://archive.org/stream/irkmony13/08_12#page/n7/mode/2up
https://archive.org/stream/irkmony13/08_12#page/n7/mode/2up
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1938
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1938
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1044
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1044
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_226_201706
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_226_201706
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_231
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 الرسائل المتبادلة بين المنصور ومحمد ذي النفس ، فوزي  فاروق عمر
  .38-02، ص0721، 0، عدد5العرب )السعودية(، مجمجلة ، الزكية

  فاروق عمر فوزي، نظرات في سياسة الخليفة العباسي المتوكل
، 7العراق، ع-م(، المجلة التاريخية680هـ /742-م642هـ/737)

 .041-076، ص0727
 م 604هـ / 076مر فوزي، سياسة المأمون تجاه العلويين: فاروق ع-

م القسم الثاني: مغزى سياسة التوفيق مع العلويين، مجلة 633هـ / 706
 .776-725، ص0723، 08جامعة بغداد )العراق(، ع-كلية اآلداب 

  247/  037فاروق عمر فوزي، موقف الموصل من الخالفة العباسية 
، 5، ع5المستنصرية )العراق(، مج، مجلة الجامعة 605/  711ـ 

 .373-382، ص0725
  ،لمحات من تاريخ الموصل في العصر العباسي فاروق عمر فوزي

آداب الرافدين مجلة ، م(605هـ / 711-م 247هـ / 037األول )
 .20-50، ص0725، 8)العراق(، ع

  ،اددجامعة بغ-مجلة كلية اآلدابفاروق عمر فوزي، الفضل بن الربيع 
 .714-065ص ،0728 ،71ع ،(العراق)

  ،المؤرخ العربيالسياسة السلجوقية في العراقفاضل مهدي بيات ، 
 .070-72، ص0760، 06)العراق(، ع

 تبادل األسرى بين المسلمين والبيزنطيين فييزة عبد الرحمن حجازي، فا 
مؤتة للبحوث مجلة ، م748- 252هـ / 335- 037العصر العباسي 

، 8، ع70العلوم االنسانية واالجتماعية )األردن(، مج-والدراسات 
 . 053-030، ص7118

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_221
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_221
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_221
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_222
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_222
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_222
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_224
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_224


76 

 دراسات التاريخ العباسي يف العامل العربي                                                                    

    

 

  ،ظهور البريديين على المسرح السياسي والعسكري إبان فضيلة الشامي
، 78، ع00، المؤرخ العربي )العراق(، مجالحكم العباسي األخير

 .062-060، ص0765
  ،لزيادية في زبيد وعالقتها بالدولة العباسية مارة ااإلفضيلة الشامي

، 0768، 14ع، مجلة آداب المستنصرية )العراق(، هـ(418-هـ 713)
 .877-807ص

  فتحي يوسف الشواورة، دور األمير العباسي عبد هللا بن علي في قيام
 203هـ / 042- 75الدولة العباسية دراسة في حياته وسيرته العسكرية 

، 7107، 83)مصر(، عجامعة الزقازيق -مجلة كلية اآلداب م، 284-
 .374-313ص

  ،اس تمرد عبد هللا بن علي بن عبد هللا بن العبفيصل عبد هللا بني حمد
العلوم اإلنسانية -، دراساتم284هـ / 042-م 254هـ / 038

 .330-371، ص7112، 7، ع34واالجتماعية )األردن(، مج
  ،سهامه في 711هرثمة بن أَعَين )تقاسم حسن السامرائي هـ( سيرته وا 

-41، ص7117، 08، ع5، مجلة سر من رأى، مجالسياسة العباسية
88. 

 البعد السياسي واالجتماعي لف، علي حسن غضبان، كاظم ستر خ
- 268هـ، 706- 021للعهود ومواثيق األمان في العصر العباسي 

الجامعة المستنصرية )العراق(، -، مجلة كلية التربية األساسيةم633
 .466-480، ص7103، 61ع

 الموازنات العرقية في السياسة العباسية العصر لحسين، كمال الحاج ا
جامعة دنقال -، مجلة الدراسات اإلنسانيةم642-251العباسي األول 
 .42-44، ص7117، 7)السودان(، ع

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2055
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2055
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://journals.ju.edu.jo/old/index.php/DirasatHum/article/viewFile/600/598
https://journals.ju.edu.jo/old/index.php/DirasatHum/article/viewFile/600/598
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50818
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50818
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=85959
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=85959
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=85959
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=85959
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2100
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2100
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_2100
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 إبراهيم بن المهدي، معروف،  كوكب إسماعيل النعيمي، ضياء يوسف
، مجلة كلية التربية م607-هـ 713م، 602-هـ 710حياته وخالفته 

-382، ص7104، 67الجامعة المستنصرية )العراق(، ع-األساسية
326. 

  ،أهم والة مشرق الخالفة في العصر العباسي األول ليث صالح نعمان
، 31، ع0، مجلة الجامعة العراقية، مجم(642-251هـ/037-737)

 .374-382، ص7103
  ،ة في بغداد ودورهم في تنمية اقتصاد أهل الذمماهر عبد الغني دعوب

الجامعة  ، مجلةالدولة اإلسالمية في عهد الخليفة العباسي المقتدر باهلل
 .550-572، ص7116، 01األسمرية اإلسالمية )ليبيا(، ع

  ماهر يوسف التوني، الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في إقليم
ين اية حكم الحمدانيالموصل والجزيرة من قيام الدولة العباسية حتى نه

جامعة المنيا، إشراف: محمد -م، دكتوراه272-251هـم/037-387
 .7113إدريس، ليلى لطفي، 

  ،لية اللغة مجلة ك، دولة البريديين والخالفة العباسيةمحسن سعد عبد هللا
-075، ص0771، 01، ع)جامعة األزهر )مصر-العربية بالمنصورة 

086. 
  ،725بنو الفرات في ظالل خالفة العباسيين ت محسن سعد عبد هللا 

، 3، ج05، ع)جامعة األزهر )مصر-مجلة كلية اللغة العربية، هـ372-
 .348-750، ص0778

  ،مجلة الوعي الرشيد ونكبة البرامكةمحمد األباصيري خليفة ،
 .44-41، ص0728، 035، ع07الكويت، س-اإلسالمي

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=91352
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=91352
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=91352
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=125007
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=125007
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=125007
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170622_1909
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170622_1909
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_245
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_245
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_297
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_297
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170622_2022
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170622_2022
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 د أحمد حسب هللا، الدعوة العباسية في كتاب األخبار الطوال ألبي محم
، 2، ع(جامعة األزهر )مصر-مجلة كلية اللغة العربية حنيفة الدينوري، 

 .455-430، ص0767
 العقيلي، الحركة اإلباضية في عمان وعالقاتها السياسية  محمد أرشيد

-مجلة كلية اآلدابمع الدولة العباسية حتى سقوط اإلمامة الثانية، 
 .778-713، ص0765، 0، عجامعة االمارات

  ،ة الزينبيون وأثرهم في الحياة السياسية والعلميمحمد بن سليمان الراجحي
 مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، في الدولة العباسية

 .735-077، ص7116، 5)السعودية(، ع
  ،العالقات السياسية بين الخالفة العباسية محمد بن مسفر الزهراني

جامعة االمام محمد  -مجلة كلية العلوم االجتماعية ، والدولة الصفارية
 .24-51، ص0764، 6(، عبن سعود )السعودية

  ،حركة المقنع الخراساني: فكرها ونشاطها محمد بن ناصر الملحم
، مجلة جامعة االمام م265- 222هـ/ 087- 080السياسي والعسكري 

-788، ص7111، 76محمد بن سعود اإلسالمية )السعودية(، ع
378. 

  ،ثورة نصر بن شبث العقيلي ضد الخليفة محمد جاسم المشهداني
العراق(، ي )ب، المؤرخ العر م674- 603هـ / 717- 076المأمون 

 .767-721، ص0760، 06ع
  ،المؤرخنهاية النفوذ السلجوقي في العراقمحمد جاسم المشهداني ، 

 .717-074، ص0764، 75العربي )العراق(، ع

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_245_201706
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_245_201706
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_227
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_227
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_227
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_0028
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_0028
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  ،دور الطوسي في الغزو المغولي لبغداد محمد جاسم المشهداني
 ،0766، 32، ع04، المؤرخ العربي )العراق(، مجم0756هـ/ 858
 .041-030 ص

  ،دور الظاهر بيبرس في محمد حسين محاسنه، محمد سالم الطراونة
، حوليات آداب عين شمس )مصر(، إحياء الخالفة العباسية في القاهرة

 .756-770، ص7117، 31مج
  ،جامعةمجلة ، العباسيون ومواجهة المقاومة األمويةمحمد سالم العوفي 

-725 ،0771 ،3ع ،(السعودية) االسالمية دوسع نب دمام محماإل
352. 

  ،الدولة العباسية في القرن الرابع الهجري ـ العاشر محمد علي إسماعيل
، 7105، 4)ليبيا(، ع جامعة مصراتة-، مجلة كلية اآلداب الميالدي

 .83-37ص
  ،مراسيم تولية الخلفاء ووالة عهودهم في العصر محمد عبد هللا القدحات

، مجلة اآلداب م(0756-0055هـ/858-551العباسي األخير )
-713، ص7108جامعة الملك قابوس )عمان(، -اعيةوالعلوم االجتم

707. 
  ،العالقات السياسية والثقافية بين الخالفة محمد عبد هللا المعموري

-541العباسية في بغداد ودولة الموحدين في بالدي المغرب واألندلس )
 ،4، ع0جامعة بابل )العراق(، مج-إلنسانية، مجلة العلوم ا(هـ858
 .731-715ص ،7101

  ،الحركات المناهضة للخالفة العباسية في اليمن محمد عبده السروري
، م642- 268هـ / 333- 021من عهد الرشيد حتى عهد الواثق 

https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_D239
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_D239
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_D239
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_0947
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_0947
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1407
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1407
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1407
https://www.squ.edu.om/Portals/50/jass/10/jass10A9.pdf?ver=2016-11-07-130030-323
https://www.squ.edu.om/Portals/50/jass/10/jass10A9.pdf?ver=2016-11-07-130030-323
https://www.squ.edu.om/Portals/50/jass/10/jass10A9.pdf?ver=2016-11-07-130030-323
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=87069
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=87069
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=87069
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=87069
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_274
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_274
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_274
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-841، ص0774، 02، ع)جامعة صنعاء )اليمن-مجلة كلية اآلداب 
207. 

  ،م 745- 735هـ، 334- 374إمرة األمراء العباسية محمد قويسم
جامعة زيان عاشور -، مجلة التراثوأول محاولة تجديد داخلية للخالفة

 .700-710، ص7105، 71الجزائر(، ع)
  ،سياسة اإلمبراطور البيزنطي ثيوفيل " ثيوفيلوس " محمد مرسي الشيخ

، مجلة كلية العلوم هـ772- 704م: 647- 677تجاه الخالفة العباسية 
، 0727، 3االمام محمد بن سعود )السعودية(، عجامعة -االجتماعية 

 .027-032ص
  ،نقوش خواتم الخلفاء العباسيين: دراسة وتحقيقمحمد محمود الدروبي، 

، الرسالة 34حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية )الكويت(، الحولية 
 .048-2، ص7104، 413

  ،المجلة إشكالية الهوية لدى البويهيينمحمد نصر عبد الرحمن ،
 .64-80، ص7118، 0، ع44التاريخية المصرية )مصر(، مج

  والخالفة محمد نصر عبد الرحمن، العالقات بين سالطين دلهي
 ـه608-817العباسية: دراسة في الفكر السياسي لسالطين دلهي 

، 0، ع42م، المجلة التاريخية المصرية )مصر(، مج0701-0404/
   .76 -2، ص7101

  ،)محمد الهاللي، هارون الرشيد، مجلة التربية اإلسالمية )العراق
 .37-72، ص0720، 00، ع03مج

  ،الفداء )تبادل األسرى( بين المسلمين والروم مصطفى على الحياري
، مجلة البحث العلمي خالل القرون األربعة األولى من الهجرة

 .78-63، ص0776، 45)المغرب(، ع

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1+-+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_274
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_274
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_237_201706
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_237_201706
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_237_201706
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_2141
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_2141
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_2240
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_2240
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_D215
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_D215
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_D215
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  ،سلطة الخليفة العباسي في حقبة الهيمنة البويهية مضر عدنان طلفاح
، مجلة اتحاد الجامعات العربية م(0155- 748هـ / 442- 334)

 .312-743، ص7117، 7، ع8لآلداب )األردن(، مج
  ،بيعة الخليفة العباسي المتوكل على هللا ألبنائه مضر عدنان طلفاح

م: دراسة في أسبابها  651هـ /  735الثالثة بوالية العهد في عام 
، 0، ع7، مج)المجلة األردنية للتاريخ واآلثار )األردن، وغاياتها ونتائجها

 .85-30، ص7105
  مجلة  ،لعباسي الثانيدور المرأة السياسي في العصر احمة هللا، مليحة ر

-252، ص0720، 04، ع7جامعة بغداد )العراق(، مج-كلية اآلداب
220. 

  ،الفداء وتبادل األسرى بين المسلمين والبيزنطيين في منى سعد الشاعر
جامعة أسيوط )مصر(، -، مجلة كلية اآلدابالعصرين األموي والعباسي

 .744-0707، ص7112، 77ع
 الوزير ابن الفرات: ودوره السياسي منيرة بنت مدعث القحطاني ،

- 716هـ /307- 778واالجتماعي في خالفة المقتدر باهلل العباسي 
، 7105، 01، مجلة الخليج للتاريخ واآلثار )السعودية(، عم774
 .384-377ص

  الحالة السياسية واالجتماعية لدولة بنى العباس:  الحميد،مها أسعد عبد
العصر العباسي االول في كتاب المستطرف في كل فن مستظرف 

جامعة بغداد -مجلة كلية اآلداب، م(0448هـ / 651لالبشيهى )ت 
 .058-030، ص7101، 74)العراق(، ع

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_267
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_267
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_267
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_237_20170628
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_237_20170628
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_237_20170628
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_237_20170628
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1++-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1++-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_D216
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_253_201706
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_253_201706
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_253_201706
http://gcchistarch.net/photoGallary/magazine/mg2015/files/publication.pdf
http://gcchistarch.net/photoGallary/magazine/mg2015/files/publication.pdf
http://gcchistarch.net/photoGallary/magazine/mg2015/files/publication.pdf
http://gcchistarch.net/photoGallary/magazine/mg2015/files/publication.pdf
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_227_201706
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_227_201706
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_227_201706
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_227_201706
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
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  األمير قحطبة بن شبيب الطائي وأثره في قيام الحميد، مها أسعد عبد
، 8، ع0الجامعة العراقية، مج -، مجلة العلوم اإلسالميةالدولة العباسية

 .75-30، ص7103
  ،سبل تمتين العالقات الودية بين الدولة العباسية مها أسعد عبد الحميد

، 7105، 707األستاذ )العراق(، ع مجلة ، وملوك الهند وفرغانة
 .476-415ص

  ،آل المسلمة ودورهم في السياسة العباسية مهدي عبد الحميد حسين
، 5جامعة سامراء )العراق(، مج-، مجلة سر من رأىهـ443-567
 .067-082، ص7117، 08ع

  ،الخليفة المتوكل على هللا ومحاولة نقل مهدي عبد الحميد حسين
جامعة -، مجلة سر من رأىالخالفة العباسية من سامراء الى دمشق

 .018-72، ص7107، 31، ع6)العراق(، مج سامراء
  ،محنة بني أمية )الشام( في العصر العباسي األول مهند نايف الدعجة

، 72جامعة المنيا )مصر(، ع-، مجلة الدراسات العربية هـ737- 037
 .7871-7555، ص7103، 4مج

  ،هـ: 374- 037هبات الخلفاء العباسيين وعطاياهم موفق سالم نوري
مجلة المجمع العلمي ، دراسة في طبيعتها وعالقتها بمفهوم السلطة

 .767-757، ص0777 ،4-3، ج48مج ،العراقي
  ،العالقة بين الخلفاء العباسيين وأفراد األسرة العباسية موفق سالم نوري

، 0، ع7، مج)مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات )األردن، هـ374- 037
 .041-003، ص7111

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117910
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117910
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117910
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=99708
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=99708
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=99708
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50817
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50817
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50817
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=47376
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=47376
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=47376
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_269
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_269
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_269
https://archive.org/details/00mm94
https://archive.org/details/00mm94
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89++-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89++-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89++-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_229
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_229
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_229
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
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  ،الممارسات الشورية للخلفاء العباسيين حتى عام موفق سالم نوري
-025، ص 7114، 36، عآداب الرافدين )العراق(مجلة ، هـ742
711. 

  موفق سالم نوري، دور النقباء ونظراء النقباء في الدعوة العباسية، مجلة
-740، ص7114، 7-0، ج50المجمع العلمي العراقي )العراق(، مج

767. 
 نوري، اشكالية العالقة بين العيارين والشطار والسلطة  موفق سالم

م، مجلة المجمع العلمي 0155- 745هـ / 442-هـ 334البويهية: 
 .746-700، ص7114، 4-3، ج50العراقي، مج

  ،صر العباسية البيزنطية في العالعالقات الدبلوماسية موفق سالم نوري
-31، ص7115، 7، ع37، مجلة المورد )العراق(، مجالعباسي األول

32. 
  ،الدور السياسي لمدينة حران في العصر نادية محسن، عبد الجبار حامد

، مجلة آداب الرافدين، م(773 – 247هـ / 361 – 037العباسي )
 .757-733، ص7116، 47ع

  ،نصير الدين الطوسي وسقوط بغداد بيد المغول ناجح جميل آل صافي
، 07، ع2آداب الكوفة )العراق(، مجمجلة ، م(0756هـ / 858عام )
 .347-375، ص7104

 جهود الخالفة للتحرر من النفوذ السلجوقي خالل العبود،  نافع توفيق
-46، ص0771، 0، ع07، مج، مجلة الموردرن السادس الهجري الق
55. 

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_227_20170628
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_227_20170628
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_227_20170628
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86+%28%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%29%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86+%28%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%29%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_829
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_829
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_D223
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_D223
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_D223
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93343
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93343
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93343
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_297
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_297
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_297
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  ،المسكوكات وثيقة معبرة عن االحداث السياسية ناهض عبد الرزاق دفتر
، )العراق (جامعة بغداد-، مجلة كلية اآلداب زمن الخليفة هارون الرشيد

 .068-023، ص0760، 31ع
  ناهضة مطر حسن، الخلفاء في ساعات احتضارهم األخيرة: دراسة

هـ  371- 40رة من " تاريخية في رؤيتهم لسياسة السلطة والرعية للفت
، 7، ج57م "، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج737- 880/ 

 .44-5، ص7107
  ،الدعوة العباسية: دراسة في الهوية من خالل المصادر نبيه عاقل

، 04-03، ع(سوريا)دراسات تاريخية مجلة ، الجديدة واآلراء المتضاربة
 . 23-50، ص0763

  ،أبو مسلم الخراساني ودوره السياسي في الدعوة نجالء محمد أمين
لة كلية ، مجإلقامة الدولة العباسية في ضوء المصادر العربية والفارسية

-775، ص7118، 37، ع))مصرجامعة األزهر -اللغات والترجمة
347. 

  ،العالقات العباســـــــــــية نذير صبار عبد هللا، نعمة شهاب جمعة– 
 ٢٣١البيزنطـــــية دراســــة في الصــــــراع العسكري بداية العصــــــــر العباسي )

جامعة -، مجلة ديالى للبحوث اإلنسانية م(٠٠٥ – ٠٥٧هـ/٢٥١ –
 .531-475، ص7104، 87ديالي )العراق(، ع

  ،آل لمغان ودورهم بالحياة العامة في بغداد حتى نهاية العصر نوال ناظم
، 007اق(، عجامعة بغداد )العر -ر، مجلة كلية اآلداب العباسي المتأخ

 .777-785، ص7105

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_215
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_215
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_215
https://archive.org/details/131415165375
https://archive.org/details/131415165375
https://archive.org/details/131415165375
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_249
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_249
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_249
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=98113
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=98113
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=98113
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=106864
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=106864
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=106864
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  ،العالقات الدبلوماسية بين الخالفة العباسية نوره إبراهيم الدينالي
عة جام-مجلة العلوم والدراسات اإلنسانية  ،البيزنطيةواالمبراطورية 

 .04-0، ص7105، 2بنغازي )ليبيا(، ع
  ،البرامكة ودورهم في الحياة العامة في الدولة العباسية هاني أبو الرب

، 7103، 31(، عمجلة جامعة القدس المفتوحة )فلسطين، قبل نكبتهم
 .756-702ص

  ،دور المرأة السياسي في عصر المقتدر باهلل: وجدان عبد الجبار حمدي
-373، ص1037، 86، مجلة آداب الرافدين، عنساء الحاشية أنموذجاً 

357. 
  ،هـ 737-هـ 037الخالفة العباسية ومدينة القدس )والء وجيه عبد الغني

، 7105، 32عمجلة الشرق األوسط )مصر(، ، م(651-م 251/ 
 .348-373ص

  ،نظري لها وواقعها العمليثورة الزنج والتأسيس الياسر جاسم قاسم، 
 .34-75، ص7117، 7، ع38مجمجلة المورد، 

 

 

 

 

 

 

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_215_201706
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_215_201706
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_215_201706
http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU00353.pdf
http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU00353.pdf
http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU00353.pdf
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170622_1911
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170622_1911
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170622_1911
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_225
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_225
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_211
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 (الكتب) 

  ،طبقات مجتمع بغداد في العصر العباسي إبراهيم سليمان الكروي
 .7116ركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية ، ماألول

  ،ظهر اإلسالم، كتاب يبحث في الحياة االجتماعية والحركات أحمد أمين
كلمات عربية  ،الثانيالعلمية واالدبية والفرق الدينية في العصر العباسي 

 .7107رة ، القاهللترجمة والنشر
  ،الجهاز المركزي للكتب حضارة الدولة العباسيةأحمد رمضان ،

 .0726الجامعية، القاهرة 
  ،تطور أنظمة استثمار األرض الزراعية في أحمد عبد الحليم يونس

 .0768، دار الطليعة، بيروت العصر العباسي
  الصابئة منذ طهور اإلسالم حتى سقوط ، العدوي أحمد عبد المنعم

 .7107، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة الخالفة العباسية
  ،البخالء للجاحظ وتصويره للمجتمع العباسيأحمد منصور نفادي، 

 .0764القاهرة 
  ،الجامعة نواح من المجتمع في العصر العباسيالبرتين جويدة ،

 .0746األمريكية، بيروت 
  ،مشرق، ، دار الفي خالفة بني العباسأحوال النصارى جان موريس فييه

 .0771بيروت 
  ،صورة الحضارة العباسية في القرن الثالث جمال محمود عيسى

 .0777، دار األرقم، الزقازيق الهجري 
  ،األجور والرواتب في العصر العباسي خالل جميل محمود بني سالمة

، زمزم ناشرون وموزعون، األردن م(754- 247هـ /334-037الفترة )
7104. 

http://almaktabah-up.net/up1/do.php?down=4014
http://almaktabah-up.net/up1/do.php?down=4014
http://almaktabah-up.net/up1/do.php?down=4014
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_1404
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_1404
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_1404
file:///C:/Users/Mohamed/AppData/Roaming/Microsoft/Word/•%09http:/ia800205.us.archive.org/30/items/nwahen-3/nwahen-3.pdf
file:///C:/Users/Mohamed/AppData/Roaming/Microsoft/Word/•%09http:/ia800205.us.archive.org/30/items/nwahen-3/nwahen-3.pdf
http://www.sooqukaz.com/index.php/theology/9718-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%87/download
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  ،334 الخالفة العباسية ومظاهر الحضارة في بغداد:حورية عبده سالم 
 .0760، دار النهضة العربية، القاهرة م015- 745هـ، 442-

  ،ل كتاب مالمح الحياة العباسية من خالرابعة عبد السالم المجالي
 .7116، كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان الحيوان للجاحظ

  زاهية قدورة، الشعوبية وأثرها االجتماعي والسياسي في الحياة اإلسالمية
 .0727في العصر العباسي األول، دار الكتاب اللبناني، بيروت 

  ،دار  ،التزيق والحلى عند المرأة في العصر العباسيزكية عمر العلى
 .0728الحرية للطباعة، بغداد 

  ،لمأمون وأثره على العصر الغناء في قصر الخليفة اسامي عابدين
 .7114دار الحرف العربي، بيروت  العباسي، 

  سليمان إبراهيم العسكري، التجارة والمالحة في الخليج العربي في العصر
 .0787العباسي، مطبعة المدني، القاهرة 

  ،دور الجواري والقهرمانات في دار الخالفة سوالف فيض هللا حسن
 ، دار ومكتبة عدنان، بغدادم(0756-247هـ /858-037العباسية: )

7103. 
 المالبس العربية االسالمية في العصر العباسي صالح حسين العبيدي ،

 .0761دار الرشيد، بغداد  الثاني من المصادر التاريخية واألثرية،
  ضيف هللا بن يحيي الزهراني، موارد بيت المال في الدولة العباسية

 .0764م، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة 633-247هـ/037-706
 عبد العال، الكوارث الطبيعية في بالد العراق وفارس في  طه حسين

م(، دار 0073-748ه( )571-334العصرين البويهي والسلجوقي: )
 .7103اآلفاق العربية، القاهرة 

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af+%3a&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af+%3a&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%8a%d9%82+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%89+%d8%b9%d9%86%d8%af+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%8a%d9%82+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%89+%d8%b9%d9%86%d8%af+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%a1+%d9%81%d9%89+%d9%82%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%81%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d9%86+%d9%88%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d9%87+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%a1+%d9%81%d9%89+%d9%82%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%81%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d9%86+%d9%88%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d9%87+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%2f&criteria1=0.
https://ia902506.us.archive.org/27/items/abualialkurdy_gmail_20140613_2112/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA.pdf
https://ia902506.us.archive.org/27/items/abualialkurdy_gmail_20140613_2112/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA.pdf
https://ia902506.us.archive.org/27/items/abualialkurdy_gmail_20140613_2112/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA.pdf
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  ،قتصادي في القرن الرابع الهجري تاريخ العراق االعبد العزيز الدوري ،
 .0775مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 

  ،ية، ، الجامعة األمريكعصر العباسيالنصارى في العبد العزيز علوني
 .0747بيروت 

  ،قيان بغداد في العصر العباسي والعثماني األخيرعبد الكريم العالف، 
 .7118الدار العربية للموسوعات، بيروت 

  ،التيارات االجنبية في العصر العباسي: منذ العصر عثمان موافي
اهرة ، دار المعرفة الجامعية، القالعباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري 

0770. 
  ،تحليل الفكر االقتصادي في العصر العباسي عصام عباس محمد نقلى

، معهد البحوث ول ومدى االستفادة منه في االقتصاد المعاصراأل
حياء التراث اإلسالمي، السعودية   .0775العلمية وا 

  ،متصوفة بغداد في القرن السادس الهجري: دراسة عمر سليم عبد القادر
 .7117، دار المأمون للنشر، عمان ةتاريخي

  ،الخراج منذ الفتح اإلسالمي حتى أواسط القرن الثالث غيداء خزنة كاتبي
 ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتالهجري الممارسات والنظرية

7102. 
  فتحي عبد الفتاح أبو سيف، قاضي القضاة أبو يوسف والقيمة التاريخية

 .0762جامعة عين شمس، -لكتاب الخراج، كلية اآلداب
  ،المنسوجات العراقية االسالمية من الفتح العربي فريال داود المختار

 .0722، دار الحرية، بغداد الى سقوط الخالفة العباسية ببغداد
 العباسيون األوائل وصلتهم بالمجتمع محمود،  فهمي عبد الجليل

 .0766، القاهرة اإلسالمي

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1512
file:///C:/Users/Mohamed/AppData/Roaming/Microsoft/Word/•%09http:/ia802701.us.archive.org/28/items/nara-abb-5/nara-abb-5.pdf
http://02e37fc.netsolhost.com/site/qianbaghdad.pdf
http://02e37fc.netsolhost.com/site/qianbaghdad.pdf
http://www.al-eman.com/aleman/library/messages/03210.pdf
http://www.al-eman.com/aleman/library/messages/03210.pdf
http://www.al-eman.com/aleman/library/messages/03210.pdf
https://ia601606.us.archive.org/10/items/adel-0055/History04378.pdf
https://ia601606.us.archive.org/10/items/adel-0055/History04378.pdf
https://ia601606.us.archive.org/10/items/adel-0055/History04378.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BzJikiG-APDISGNVRDZSWGxySzA/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0BzJikiG-APDISGNVRDZSWGxySzA/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0BzJikiG-APDISGNVRDZSWGxySzA/view?usp=drivesdk
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  ،العيارون والشطار البغاددة في التاريخ محمد أحمد عبد المولى
 .)ب.ت( اإلسكندرية مؤسسة شباب الجامعة، ،العباسي

  ،حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم في الحياة محمد جابر عبد العال
، دار االجتماعية واألدبية لمدن العراق ابان العصر العباسي األول

 .0782المعرفة، القاهرة 
  ،األوقاف في بغداد في العصر العباسي محمد عبد العظيم أبو النصر

 .7117، عين للدراسات والبحوث، القاهرة الثاني
  ،محمد عبد هللا القدحات، الحياة االجتماعية في العصر العباسي األخير

 . 7115دار البشير، عمان 
  ،ر ، داالصراع االجتماعي في الدولة العباسيةمحمد نجيب أبو طالب

 .0771هرة المعارف، القا
  طور 7، سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي، جمحمود إسماعيل عبد الرازق ،

 7111، سينا للنشر، القاهرة تاريخية-( : الخلفية السوسيو0االزدهار)
  ،طور 8سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي، جمحمود إسماعيل عبد الرازق ،

 .7111، سينا للنشر، القاهرة تاريخية-( : الخلفية السوسيو0االنهيار)
  ،دور البحرين في المالحة والتجارة اإلسالمية: من محمود أحمد قمر

 عين للدراسات والبحوث حتى سقوط الخالفة العباسية، صدر اإلسالم
 .077اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة 

  ،صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسيميخائيل عواد، 
 .0760دار الطليعة، بيروت 

  ،ة التعدين وسك النقود في الحجاز ونجد وتهامنايف بن عبد هللا الشرعان
، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات عباسيفي العصرين األموي وال

 .7112االسالمية، الرياض 

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b7%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b7%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b7%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89&criteria1=0.
https://drive.google.com/open?id=0B19LOciRxFSJeEtYSm5ZbkZXRWs
https://drive.google.com/open?id=0B19LOciRxFSJeEtYSm5ZbkZXRWs
https://drive.google.com/open?id=0B19LOciRxFSJeEtYSm5ZbkZXRWs
https://archive.org/stream/87965_20170511/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%202#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/87965_20170511/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%202#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/87965_20170511/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%206#page/n1/mode/2up
https://archive.org/stream/87965_20170511/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%206#page/n1/mode/2up
https://archive.org/details/dwr-albhryn-fy-almlaht-ar_ptiff
https://archive.org/details/dwr-albhryn-fy-almlaht-ar_ptiff
https://archive.org/details/dwr-albhryn-fy-almlaht-ar_ptiff
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  ،مطبعة اإلرشاد، بغداد الجاحظ والحاضرة العباسيةوديعة طه النجم ،
0785. 

  ،0764، المكتبة الشرقية، بيروت الحضارة العباسيةوليم الخازن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ia600302.us.archive.org/31/items/2015039988767024356666/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ia600302.us.archive.org/31/items/2015039988767024356666/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
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 )الرسائل العلمية( 

  ةأعراب غرب العراق وعالقتهم بالخالفة العباسي، الجبوري إبراهيم راكان 
جامعة تكريت )العراق(، -، ماجستيرم0756هـ / 858حتى سنة 

 ص.744، 7100إشراف: محمود عباد محمد الجبوري، 
  ،هـ 442- 334أهل الذمة في العصر البويهي " إيمان سليمان الغزاوي

جامعة اليرموك )األردن(، إشراف: -، ماجستيرم"0155- 745/ 
 ص.056، 7110يوسف حسن غوانمة، 

  ،دور القيان وأثره في حركه تطوير الغناء إيناس موسى عبد التواب
م(، 0756-251هـ/858-037العربي في العصر العباسي )

جامعة حلوان، إشراف: نبيل عبد الهادي شوره، هدى محمد -ماجستير
 ص.717، 7115خليفة، 

  ،اإلقطاع في الدولة اإلسالمية حتى نهاية العصر أحمد عبد هللا خياط
جامعة الملك عبد العزيز )السعودية(، -العباسي األول، ماجستير

 ص.787، 0760 إشراف: حسام الدين السامرائي،
  ،المرأة في العراق خالل عهدي البويهيين أحمد عبد المنعم العدوي

جامعة القاهرة -، ماجستيرم 0073- 745هـ / 571-334والسالجقة 
 ص.052، 7114)مصر(، إشراف: منى حسن احمد محمود، 

  الصابئة في العراق منذ قيام الخالفة العباسية ، العدوي أحمد عبد المنعم
-، دكتوراهم(0155-237هـ/442-037حتى دخول السالجقة بغداد)

، 7101جامعة القاهرة )مصر( إشراف: محمود عرفة محمود، 
 ص.346

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1959
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1959
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_2034
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_2034
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_2034
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  أحمد محمود عبد الجليل، فقهاء األحناف وأثرهم في المجتمع العراقي
جامعة عين شمس )مصر(، -في العصر العباسي األول، دكتوراه

 ص.736، 7103إشراف: فتحي أبو سيف، سند عبد الفتاح، 
  الحياة االجتماعية في العراق من مطلع القرن د عبد هللا، أحمد محمو

هـ 858- 0018/ 511السادس الهجري حتى سقوط الخالفة العباسية )
جامعة المنيا )مصر(، إشراف: نصاري فهمي -، دكتوراهم(0756/ 

 ص.247، 7101غزالي، 

  ،هـ 077تمويل مدارس بغداد في العصر العباسي أحمد عقل السالم-
الجامعة األردنية )األردن(، -، ماجستيرم0756-م 251هـ / 858

 ص.70، 0773إشراف: عبد هللا درادكة، 
  ،ندماء الخلفاء في العصر العباسي األولأماني محمد عبد الحكيم، 

، 7112إشراف: عطية القوصي، جامعة القاهرة )مصر(، -ماجستير
 ص.070

  أمل السعدي، الصيرفة والجهبذة في العراق من القرن الثاني إلى نهاية
، 0765جامعة بغداد )العراق(، -القرن الرابع الهجري، ماجستير

 ص.387
  أميرة طارق دياب، انتفاضات العامة في العراق في عصر بني بويه

عين شمس جامعة -م(، ماجستير0155-745هـ/334-442)
 ص.711، 7102)مصر(، إشراف: محمود إسماعيل، أمال حسن، 

  ،القيمة التاريخية والحضارية للنقود في العصر أميرة عبده عبد الرحمن
جامعة -، ماجستيرم(642 -251هـ / 737 - 037العباسي األول )

  ص.771، 7108اإلسكندرية )مصر(، إشراف: حنان مطاوع، 

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_2009
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_2009
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d9%86%d9%82%d9%88%d8%af+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+(132+-+232+%d9%87%d9%80+%2f+750+-+847+%d9%85)+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d9%86%d9%82%d9%88%d8%af+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+(132+-+232+%d9%87%d9%80+%2f+750+-+847+%d9%85)+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d9%86%d9%82%d9%88%d8%af+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+(132+-+232+%d9%87%d9%80+%2f+750+-+847+%d9%85)+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d9%86%d9%82%d9%88%d8%af+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+(132+-+232+%d9%87%d9%80+%2f+750+-+847+%d9%85)+%2f&criteria1=0.
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 037أهل الذمة في العصر العباسي األول: ، األمين الشيخ النور -
السودان، -جامعة أم درمان-، ماجستيرم680- 251هـ /  742

 ص.037، 7110إشراف: عبد الباقي محمد أحمد كبير، 
  ،األهمية االقتصادية والزراعية لجنوب بالد الشام انتصار رشيد سلوم

، م0155- 247هـ / 442- 037ألول والثاني في العصر العباسي ا
جامعة اليرموك )األردن(، إشراف: يوسف حسن درويش -ماجستير
 ص.787، 7110غوانمة، 

  ،هـ / 334- 037السجون في العصر العباسي )أيمن سليمان التميمي
األردن، إشراف: محمد عبد -الجامعة األردنية-دكتوراه ،م(744-م 512

 ص.331، 0772القادر خريسات، 
  ،العالقات التجارية بين مواني الخليج وشرق آسيا بدر دحيم الرشيدي

جامعة القاهرة )مصر(، إشراف: -، دكتوراهانيفي العصر العباسي الث
 ص.383، 7104محمود عرفة محمود، امل ابراهيم أبو سنة، 

  ،037الحج وتنظيماته في العصر العباسي )بسام أحمد الحيالي-
جامعة بغداد )العراق(، إشراف: -، ماجستيرم(748-251هـ/ 334

 ص.704، 7117حمدان عبد المجيد الكبيسي، 
 هـ 037حقوق المرأة في الدولة العباسية في العراق: )، بشرى سعيد مهدي

الجامعة اإلسالمية )غزة(، -، ماجستيرم(0756-م 251هـ / 858-
 ص.778، 7105إشراف: غسان محمود وشاح، 

 لى نكبات الوزراء في العراق وآثارها ع، البندري بنت عبد العزيز الخضر
 642هـ / 858- 737االوضاع العامة إبان العصر العباسي الثاني 

جامعة القصيم )السعودية(، إشراف: علي بن صالح -، دكتوراهم0756-
 ص.316 ،7105المحيميد، 

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_1704
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_1704
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_1910
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_1910
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_1910
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_1910
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_1910
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_1612
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_1612
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_1918
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_1918
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_1918
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  ،هـ 737-037حقوق اإلنسان في الخالفة العباسية )ثروت محمد البيك
الجامعة اإلسالمية)فلسطين(، إشراف: -ماجستير، م251-642/ 

 ص.347، 7105غسان محمود وشاح، 
  ،عصر العباسي خالل األجور والرواتب في الجميل محمود بني سالمة

الجامعة األردنية -، ماجستيرم(754- 247هـ /334-037الفترة )
 ص.066، 0772)األردن(، إشراف: صالح الحمارنة، 

 ،االجتماعية في بغداد من بداية القرن الحياة  جيهان سعيد الراجحي
-، ماجستيرم0756-هـ 858السادس الحصري حتى سقوط بغداد سنة 

، 7118جامعة أم القرى )السعودية(، إشراف: مريزن بن سعيد عسيري، 
 ص.370

 صورة المجتمع العباسي في مقامات الحريري: ، حامد بن أحمد القرني
جامعة المدينة العالمية )ماليزيا(، -ير، ماجستدراسة فنية موضوعية

 ص.60، 7104إشراف: أحمد علي عبد العاطي، 
  ،737الجرائم والعقوبات في بالد العراق )حسام أحمد عبد الظاهر-

جامعة القاهرة )مصر( إشراف: -، دكتوراهم(0155-642هـ / 442
 ص.417، 7116عطية أحمد القوصي 

 ر د الشام والجزيرة خالل العصحسن عبد النبي عيسى، أهل الذمة في بال
جامعة األزهر )مصر(، إشراف ........ ، -العباسي األول، دكتوراه

7114. 
  ،037مؤدبو األمراء في العصر العباسي األول حسن رجا الشقيرات -

األردن،  –الجامعة األردنية -، ماجستيرم580- 251هـ /  742
 ص. 035، 7110إشراف: صالح الحمارنة، 

http://b7oth.com/wp-content/uploads/2015/08/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-232-132%D9%87750-847%D9%85.pdf
http://b7oth.com/wp-content/uploads/2015/08/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-232-132%D9%87750-847%D9%85.pdf
https://archive.org/details/Resala_209
https://archive.org/details/Resala_209
http://ia601701.us.archive.org/21/items/AlhyatAlegtmaeayhFyBagdad/AlhyatAlegtmaeayhFyBagdad.pdf
http://ia601701.us.archive.org/21/items/AlhyatAlegtmaeayhFyBagdad/AlhyatAlegtmaeayhFyBagdad.pdf
http://b7oth.com/wp-content/uploads/2015/01/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A.pdf
http://b7oth.com/wp-content/uploads/2015/01/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A.pdf
http://b7oth.com/wp-content/uploads/2015/01/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A.pdf
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_1947
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_1947
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  ،الدواوين المركزية في العصر العباسي األولحسين الكساسبة، 
 ، 0768، الجامعة األردنية، إشراف: عبد العزيز الدوري -ماجستير

  ماجستير، تجارة العراق في العصر العباسيحسين على المسرى ،-
جامعة اإلسكندرية )مصر(، إشراف: أحمد مختار العبادي، السيد عبد 

  ص. 380، 0726العزيز سالم، 
  حمود محمد عبد هللا، نشاط الكرد الصناعي والتجاري في العصر

جامعة -م(، ماجستير0756-642هـ/858-737العباسي الثاني )
 ص.300، 7105المنصورة )مصر(، إشراف: شلبي إبراهيم الجعيدي، 

  حنان عبد المنعم عبد المنعم، طائفة السريان في العصر العباسي األول
جامعة القاهرة )مصر(، -م(، ماجستير642- 247ه/037-337)

 .431، ص7100إشراف: عبادة كحيلة، شادية توفيق حافظ، 
  ،مواكب الخلفاء في العصر العباسي األول خالد إبراهيم الحمداني

جامعة بغداد )العراق(، -، ماجستيرم(680-251-هـ037-742)
 ص.087، 7118إشراف: زكية حسن إبراهيم الدليمي، 

  ،األسواق التجارية في الحجاز واليمن منذ خالد بن عبد العزيز العليان
 877هـ/ 737- 0ظهور اإلسالم حتى نهاية العصر العباسي األول: )

جامعة القصيم )السعودية(، إشراف: عبد العزيز -، ماجستيرم(648-
 .ص446، 7107بن سليمان المقبل، 

  ،األوضاع االقتصادية في دمشق في العصر خالد عبدهللا الحلقى
جامعة -م، ماجستير0756 - 642هـ / 858 - 737 العباس الثاني:

ى محمد عمار، إشراف: طاهر راغب حسين، جمال فوز القاهرة )مصر(، 
 ص.425، 7101

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_1986
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_1986
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1905
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1905
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1905
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_2018
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_2018
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_2018
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_2018
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%89+%3a&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%89+%3a&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%89+%3a&criteria1=0.
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  ،770سامراء عاصمة الخالفة العباسية )خلود محمد األحمدي -
-، ماجستيرم( دراسة في الحياة االجتماعية677- 638هـ / 727
 ص.750، 7118عة األردنية )األردن(، الجام

  ،037الطرق البرية في ظل الخالفة العباسية )خليفة عايد الحديدي -
جامعة -، ماجستيرم( دراسة تاريخية حضارية 745- 247هـ /  334

 ص.041، 7113العراق، إشراف: حسين علي طحطوح،  –الموصل 
  األول:خولة محمود الصميدعي، الوعظ الديني في العصر العباسي 

جامعة -م(، ماجستير680- 247هـ / 742- 037دراسة تاريخية )
 ص.732، 7115الموصل )العراق(، إشراف: موفق سالم نوري، 

 بداية  نوالية الجزيرة: التحوالت االجتماعية والسياسية محسين،  رضا بن
هـ 772القرن الثاني هجري )الثامن ميالدي( إلى نهاية حكم المعتصم )

جامعة تونس، إشراف: راضي دغفوس، -، دكتوراهم(640الموافق 
 ص.804، 7111

  ،037الفترة العباسية الممتدة من المجتمع الشامي في رندة أمين عباس 
جامعة تونس، إشراف: راضي -، دكتوراهم745- 251هـ / 334-

 ص.550، 7100دغفوس، 
 عامة البصرة من منتصف القرن الثالث الهجري ريهان نجدي محروس ،

م، 0756-م 642هـ/858-هـ737حتى سقوط الخالفة العباسية 
العزم داود، جامعة طنطا )مصر(، إشراف: السيد أبو -ماجستير
 ص.381، 7112

  ريهان نجدي محروس، طبقة العامة في بالد الشام في العصر
جامعة طنطا -م(، دكتوراه0155- 642هـ=442 - 737العباسي)

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_2027
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170628_2027
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1047
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1047
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1047
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1057
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1057
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)مصر(، إشراف: السيد أبو العزم داود، احمد عبد السالم ناصف، 
 ص.515، 7104

  ،بعض جوانب حياة القصور في بغداد وسامراء سارة جمال عبد هللا
دراسة مقارنة في التأثيرات  م(:745 –251هـ / 334 – 037وقرطبة )

عة كفر الشيخ )مصر(، إشراف: جام-السياسية والحضارية، ماجستير
 ص.337، 7108رضوان محمد البارودي، سمـير حامد عبد الرحيم، 

  ،الدور السياسي والحضاري للمرأة في الشرق سارة مصطفي الكفراوي
ما بين قيام الدولة األموية حتى سقوط الخالفة  األدنى اإلسالمي:
جامعة اإلسكندرية )مصر(، إشراف: أحمد مختار -العباسية، ماجستير

 .ص738، 7117العبادي، سحر السيد عبد العزيز سالم، 
  ،دور أهل الذمة في الدولة العباسية في العصر العباسي، طبي سمير

جامعة الحاج لخضر -، ماجستيرم0155-745ه/037-442
 ص.707، 7116)الجزائر(، إشراف كمال بن مارس، 

  ،في العراق والشام  أوضاع األرض الزراعيةسعد بن حوفان الهاجري
جامعة القاهرة، إشراف: -، ماجستيرم(7455-206/ هـ334- 011)

 ص.260، 7118حسن علي حسن، 
  ،الحياة االجتماعية في مدن العراق حتى مستهل سميرة عماد إسماعيل

جامعة الزقازيق )مصر(، إشراف: -، ماجستيرالعصر العباسي األول
 ص.767، 0766أحمد عبد الحميد الشامي، حسن أحمد محمود، 

 نظام تمليك األراضي في العصر العباسي بشير،  سمية عبد الماجد
جامعة أم درمان -، ماجستيرم642- 251هـ / 737- 037األول: 

، 7113اإلسالمية )السودان(، إشراف: شيخ العيد محمد عبد القادر، 
 ص.077

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a8+%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d9%88%d8%b1+%d9%81%d9%8a+%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af+%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a1+%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%b7%d8%a8%d8%a9+(+132+%e2%80%93+334%d9%87%d9%80+%2f+750%e2%80%93+945%d9%85+)+%3a&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a8+%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d9%88%d8%b1+%d9%81%d9%8a+%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af+%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a1+%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%b7%d8%a8%d8%a9+(+132+%e2%80%93+334%d9%87%d9%80+%2f+750%e2%80%93+945%d9%85+)+%3a&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a8+%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d9%88%d8%b1+%d9%81%d9%8a+%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af+%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a1+%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%b7%d8%a8%d8%a9+(+132+%e2%80%93+334%d9%87%d9%80+%2f+750%e2%80%93+945%d9%85+)+%3a&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d9%89+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%86%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%89+%3a&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d9%89+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%86%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%89+%3a&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d9%89+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%86%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%89+%3a&criteria1=0.
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1948
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1948
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1948
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 الحياة االجتماعية في بغداد منذ تأسيسها حتى سين ياغي، سوزان ح
الجامعة األردنية )األردن(، إشراف: عبد -، ماجستيرم748هـ / 334

 ص.036، 7110العزيز الدوري، 
 دور الرقيق والجواري في الحياة العامة في شادن محمد جمعة الوحش ،

-، ماجستيرم745هـ / 334م إلى سنة 643هـ / 737بغداد من سنة 
، 7118األردن، إشراف: محمد عبد القادر خريسات،-الجامعة األردنية

 ص.747
  ،دور الديارات في الحياة العامة في العراق في شادن محمد الوحش

الجامعة -، دكتوراهم745-648هـ/334-737العصر العباسي الثاني 
، 7101األردنية )األردن(، إشراف: محمد عبد القادر خريسات، 

 ص.544
 مظاهر الحياة االجتماعية في بغداد وخراسان في هللا محمد،  شادية عبد

- 334عهد البويهيين في القرنين الرابع والخامس الهجريين في الفترة 
جامعة أم درمان)السودان(، -، ماجستيرم0155- 745هـ / 442
 ص.065، 7118نعمة عبد السالم،  اف:إشر 

  ،دور التجارة في إثراء الحركة االقتصادية في صفاء حسن عوض هللا
 642هـ / 858- 737العصر العباسي الثاني: المقومات واالسهامات، 

امعة أم درمان اإلسالمية )السودان(، إشراف: عبد ج-، دكتوراهم0756-
 ص.323، 7107الباقي محمد أحمد كبير، 

  ،الرقيق وأثره في المجتمع العراقي من الناحيتين صالح شمردل شحاته
االجتماعية والسياسية في العصر العباسي حتى منتصف القرن الرابع 

جامعة القاهرة -، ماجستيرم780-251هـ / 351-037الهجري 
 ص.367، 0774)مصر(، 

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2019
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2019
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2019
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2108
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2108
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2108
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2005
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2005
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2005
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2041
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2041
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2041
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2041
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  عبد الحسين أحمد، بيت المال في بغداد خالل العصر العباسي األول
عين شمس )مصر(، إشراف: علي حسني  جامعة-هـ، دكتوراه737-هـ 037

 ص.472، 0767الخربوطلي، 
  ،قة فقهاء السنة بالدولة العباسية في عصرها عالعبد الحميد العابد

جامعة الحاج -، ماجستيرم642-م 251هـ /737-هـ 037االول 
 ص.707، 7117لخضر )الجزائر(، إشراف: غازي جاسم الشمري 

 037) ، األطعمة واألشربة في العصر العباسيعبد العزيز مرسى على-
ف: جامعة طنطا )مصر(، إشرا-م(، ماجستير0716-251هـ /858

، 7115محمد أحمد عبده أبو الفضل، أحمد عبد الحميد خفاجي، 
 ص.552

 ،الخراج في الدولة اإلسالمية حتى نهاية العصر  عزام عبد هللا باشا
جامعة الملك عبد العزيز )السعودية(، -، ماجستيرالعباسي األول

 ص.372، 0760السامرائي،  إشراف: حسام الدين
  ،دور المرأة في المجتمع اإلسالمي خالل العصر علي حسين الشطشاط

-، ماجستير"م642- 251هـ / 737- 037العباسي األول من عام "
 ص.085، 7116محمد عاشور،  جامعة المرقب)ليبيا(، إشراف: حنان

  ،العالقات التجارية والثقافية بين بالد العراق والمشرق علي فودة علي
-ر، ماجستياإلسالمي وبين بالد المغرب خالل العصر العباسي األول

، 7111جامعة المنيا )مصر(، إشراف: محمد محمود إدريس، 
 ص.724

  ،ضعف المجتمع اإلسالمي في ظل عماد عبد الكريم أحمد خلوف
- 745هـ / 442- 334الخالفة العباسية أيام السلطنة البويهية 

http://ia600900.us.archive.org/9/items/ThsesUniver/13.pdf
http://ia600900.us.archive.org/9/items/ThsesUniver/13.pdf
https://archive.org/details/Resala_17
https://archive.org/details/Resala_17
https://archive.org/details/Resala_17
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2056
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2056
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2056
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2127
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2127
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2127
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جامعة اليرموك )األردن(، إشراف: -، ماجستيرم: أسبابه وآثاره0155
 ص.371، 7107سليمان الخرابشة، 

  ،الموارد والنفقات في العراق خالل العصر عمر شاكر محمود
جامعة آل البيت -، ماجستيرم(0155-745هـ /442- 334البويهي

 ص.077، 7108)األردن(، إشراف: عليان عبد الفاتح الجالودي، 
  ،ظهور السالجقة حتى سقوط عامة بغداد من عمر عثمان الشبراوي

جامعة عين شمس )مصر(، -، دكتوراههـ(858-446الخالفة العباسية )
 ص.473، 0770إشراف: فتحي أبو سيف، 

  عمر مصطفى باومير، السياسة العمرانية للخلفاء العباسيين في العراق
- 247هـ / 742- 037وأثرها على األحوال االقتصادية واالجتماعية 

عة تكريت )العراق(، إشراف: محمود عباد جام-م، ماجستير680
 ص.710، 7112الجبوري، 

  ،طبقات المجتمع العراقي في العصر العباسي األولىفائق نجم مصلح، 
، 0720جامعة عين شمس )مصر(، إشراف: حسن حبشي، -ماجستير

 ص.330
  ،المكانة االجتماعية للفقهاء في العراق في العصر فارس محمود دنون

جامعة الموصل )العراق(، إشراف: خضر جاسم -ر، ماجستيالعباسي
 ص.041، 0767الدوري، 

  ،مظاهر الحضارة في بغداد في العصر العباسي فاروق علي حسين
معهد الدراسات اإلسالمية )مصر(، إشراف: عصام -، ماجستيراألول

 ص.770، 0764الدين عبد الرؤف الفقي، 

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_2127
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_2016
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_2016
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_2016
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  ،تماعي وتأثيرها االج الخلفية العقائدية لحركة القرامطةفضيلة الشامي
جامعة -، دكتوراهوالسياسي في المجتمع اإلسالمي زمن الخالفة العباسية

 ص.402، 0723عين شمس )مصر(، إشراف: حسن حبشي، 
  ر ور الخلفاء في العصللهو في قصمجالس اهو، فلسطين حسن أبو ز

جامعة النجاح الوطنية )فلسطين(، إشراف: -ماجستير، العباسي األول
 ص.314، 7107عدنان ملحم، 

  ،التاريخ االقتصادي للدولة العباسية في العصر فهد مطر المطيري
كلية الشريعة والدراسات -، دكتوراه هـ(334- 742العباسي الثاني )

ردن(، إشراف: زكريا سالمة عيسى جامعة اليرموك )األ –اإلسالمية 
 ص.444، 7108شنطاوي، 

  ،التنظيم اإلسالمي لألرض الزراعية حتى قيام فهمي عبد الجليل محمود
 ،الخالفة العباسية وصلته بتطور التقنين االقتصادي اإلسالمي

جامعة القاهرة )مصر(، إشراف: محمد حلمي محمد أحمد، -ماجستير
 ص.436، 0724

  العمري، الحياة االجتماعية في البحرين وعمان في فوزية بنت محمد
جامعة -م، دكتوراه745- 251هـ / 334- 037العصر العباسي: 

الدمام )السعودية(، إشراف: سعيد بن عبد هللا بن بنيه القحطاني، 
 ص.401، 7101

  ،فن الطبخ والموائد في العصر العباسيفوزية عبد اللطيف شحادة، 
، 0765فييه،  انف )لبنان(، إشراف: ججامعة القديس يوس-دكتوراه
 ص.312

  فوزية محمد العليمات، المؤسسات االقتصادية واالجتماعية والتعليمية
م، 748-م 287هـ / 334-هـ 045في بغداد في العصر العباسي " 

https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/flstyn_bw_zhw.pdf
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/flstyn_bw_zhw.pdf
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جامعة اليرموك )األردن(، إشراف: سليمان الخرابشة، -ماجستير
 ص.754، 7114

 دولة اإلسالمية أيام العباسيين: الموارد فوزية محمد العليمات، مالية ال
جامعة -م، دكتوراه745هـ / 334-م 648هـ / 737والنفقات في الفترة 

 .ص757، 7116اليرموك )األردن(، إشراف: محمد عيسى صالحية، 

  ماهر يوسف التوني، أثر الفرس في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية في

م(، 642 – 251هـ /737ه – 037اسي األول )بالد العراق خالل العصر العب

، 0776محمد محمود إدريس، جامعة المنيا )مصر(، إشراف: -ماجستير
 ص.346

  ،السياسة المالية لألمويين والعباسيين: دراسة مقارنةمبارك فكرى حسن، 
جامعة جنوب الوادي )مصر(، إشراف: وفاء محمد علي، -ماجستير

 ص.766، 7110ممدوح عبد الرحمن عبد الرحيم، 
  مجدي سمير أحمد، الدور االجتماعي للشيعة في العراق عصر سالطين

جامعة القاهرة، -م، ماجستير0073-0151هــ/571-442السالجقة 
 .7112إشراف: محمد عبد الحميد الرفاعي، 

  ،س جامعة القدي-، دكتوراهالحج في العصر العباسيمحمد أحمد هياجنة
 ص.355، 7111إفرام البعلبكي، فييه،  جانيوسف )لبنان(، إشراف: 

 ،037المصادرات في العصر العباسي ) محمد تركي شطناوي -
األردن، إشراف: -جامعة اليرموك-، ماجستيرم(745- 251هـ، 334

 ص.782، 0774محمد عيسى صالحية، 
 (037محمد عمر بشينة، األلبسة العربية في الدولة العباسية-

السويس )مصر(، جامعة قناة -م(، ماجستير0756-247ه/858
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إشراف: اسامة سيد على، كرم حلمي فرحات، محمد عيسى الحريري، 
 ص.738، 7104

  ،محمد عويس محمد، المجتمع العباسي من خالل كتابات الجاحظ
، 0725جامعة القاهرة )مصر(، إشراف: يوسف خليف، -دكتوراه
 ص. 456

  سة امحمد نجيب أبو طالب، الصراع االجتماعي في المجتمع العربي: در
جامعة دمشق -ه، ماجستير411-037سوسيولوجية للمجتمع العباسي 

 ص.783، 0761)سوريا(، إشراف: عبد الكريم اليافي، 
  مرتضى عبد الرحيم الجبالي، طائفة التجار في بغداد ودورها في

الحياتين االقتصادية واالجتماعية في الدولة العباسية حتى نهاية القرن 
امعة أسيوط )مصر(، إشراف: عصام الدين ج-الرابع الهجري، دكتوراه

 ص.322، 0764عبد الرؤوف، 
  ،التجارة في بغداد في العصر العباسي األول مروان عاطف الضالعين

الجامعة األردنية )األردن(، -، دكتوراهم(680- 287هـ / 742- 045)
 ص.307، 7118إشراف: محمد عبد القادر خريسات، 

  ،التجارية بين الشرق اإلسالمي العالقات مروة صالح الدين محمد
، (121::663/  131:656والصين في عصر الدولة العباسية 

جامعة أسيوط )مصر(، إشراف: محمد احمد أحمد بديوي، -ماجستير
 .557، 7100عبد الحكم، عبد الناصر إبراهيم 

  ،نساء قصور الخلفاء العباسيين ودورهم في الحياة مسعود محمود على
معة المنيا )مصر(، إشراف: محمود رزق محمود، جا-، ماجستيرالعامة

 ص.708، 7116نصارى فهمي محمد، 
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  ،الحياة االقتصادية واالجتماعية في مدن مصطفى كامل حنفي محمود
الشام الساحلية من قيام الدولة األموية حتى نهاية العصر العباسي 

جامعة المنيا )مصر(، إشراف: حسن أحمد محمود، -، دكتوراهاألول
 ص.346، 0773مهران، صالح 

  مظهر حمادي إسماعيل، المرأة في البالط العباسي ودورها في صنع
جامعة المنيا -م(، ماجستير251-745/ 037-ه334القرار )

 ص.707، 7112)مصر(، إشراف: أحمد توني عبد اللطيف، 
  مظهر حمادي إسماعيل، سجون بغداد منذ تأسيسها حتى قيام الدولة

جامعة المنيا )مصر(، --م، دكتوراه745-287هـ/334-045البويهية 
 ص.770، 7104إشراف: أحمد توني عبد اللطيف، 

  منال غالب المليجي، الصابئة في عهد الدولة العباسية في المشرق
جامعة طنطا )مصر(، إشراف: السيد محمد أبو -اإلسالمي، دكتوراه

 ص.702، 7116العزم، 
  ب في العصر العباسي منال نظير مجلع، الموسيقي والغناء عند العر

جامعة حلوان )مصر(، إشراف: صيانات محمود -األول، ماجستير
 ص.788، 0775حمدي، 

  منيرة محمد محمد، العالقة التجارية بين عمان وشرق أفريقيا في العصر
جامعة أم -م، ماجستير648- 247هـ 737- 037العباسي األول 

ب هللا الحاج، درمان اإلسالمية )السودان(، إشراف: عبد الرحمن حس
 ص.050، 0777

  موسي جمعه الحبيب، طبقة العامة في بغداد في العصر العباسي
جامعة المنوفية )مصر(، إشراف: أحمد عبد القادر -الثاني، دكتوراه

 ص.751، 7100الشاذلي، سعيد السيد فرغلي، 
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  مؤمن أنيس البابا، البيمارستانات اإلسالمية حتى نهاية الخالفة العباسية
الجامعة اإلسالمية -م، ماجستير0756- 877هـ /858- 0

 ص.751، 7117)فلسطين(، إشراف: رياض مصطفى أحمد شاهين، 
  ،الحياة االجتماعية واالقتصادية في المدينة ميسون بنت مزكي العنزي

-م  247هـ /  737-هـ 037المنورة في العصر العباسي األول منذ )
إشراف: محمد عيسى األردن، -جامعة اليرموك-، ماجستيرم( 648

 ص.024، 7114صالحية، 
  ،نساء البالط العباسي ودورهن في الحياة ميسون بنت مزكي العنزي

-جامعة اليرموك-، دكتوراهم(744-م 251هـ / 334- 037العامة )
 ص. 708، 7107األردن، إشراف: سليمان الخرابشة، 

   الفيصل، الدور الحضاري لمدينة الرقة في العصر نادية محسن
لموصل جامعة ا-م، ماجستير773- 247هـ / 361- 037العباسي 

 ص.087، 7114)العراق(، إشراف: عبد الجبار حامد أحمد، 
  نجيه عيسى المناعي، المرأة في بغداد منذ قيام الخالفة العباسية الى

جامعة عين شمس -هـ(، ماجستير334- 037ظهور البويهيين )
 ص.305، 0766)مصر(، إشراف: محمود إسماعيل، 

 334صر البويهي نجيه عيسى المناعي، المجتمع البغدادي في الع-
جامعة عين شمس )مصر(، إشراف: فتحي أبو سيف، -هـ، دكتوراه442
 ص.571، 0778

  هاني حسن أحمد حسن، النشاط التجاري في جنوب شبه الجزيرة العربية
-م(، ماجستير0756-251هـ/ 858-037في العصر العباسي )

جامعة سوهاج )مصر(، إشراف: أميمة احمد السيد، ممدوح محمد 
 ص.758، 7105حسن، 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%8C+%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
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  ،اسي العطايا والهدايا والرشاوى في العصر العبهبة هللا فوزي عبد الفتاح
جامعة  -م(، ماجستير 642 - 251هـ /  737 - 037)األول 

مصر، إشراف: كمال السيد أبو مصطفى, حنان مبروك  -اإلسكندرية
 ص. 077، 7105اللبودى، 

  هبة قرني محمود، األزمات االقتصادية في العراق من دخول السالجقة
-0155هـ / 858-442بغداد حتى سقوط بغداد في أيدي المغول )

جامعة القاهرة )مصر(، إشراف: حورية عبد -م(، ماجستير0756
 ص.065، 7117المجيد سالم، 

  هدى محمد عبد هللا، مجالس الوعظ والوعاظ في العراق من بداية العصر
، م(0073-251هـ/571-037العباسي حتى نهاية حكم السالجقة )

 ص.784، 7105، جامعة أسوان )مصر(-دكتوراه
  037العصر العباسي األول وائل كليب الدوري، مجالس الخلفاء في -

جامعة تكريت )العراق(، إشراف: -م، ماجستير680- 251هـ / 742
 ص.725، 7112الجنابي،  طلب صبار

  ،هـ / 858-هـ 442المرأة في العصر العباسي، وجدان حسن العزايزة
جامعة اليرموك )األردن(، إشراف: -، ماجستيرم0756-م 1550

 ص.076، 7114يوسف حسن غوانمة، 
  وفاء محمود عبد الحليم، تاريخ الفرق والمذاهب االسالمية في الهند من

هرة جامعة القا-القرن الرابع حتى القرن السادس الهجريين، ماجستير
 ص.785، 7113)مصر(، إشراف: محمود عرفة محمود، 

 األوضاع االقتصادية في عهد الخليفة المستعصم يد مصطفى نجم، ول
جامعة -، ماجستيرم0756- 0747هـ / 858- 841باهلل العباسي 

 ص.073، 0767الموصل )العراق(، إشراف: عبد المنعم رشاد محمد، 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d9%8a%d8%a7+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a7+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d9%88%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+(132+-+232+%d9%87%d9%80+%2f+750+-+847+%d9%85)+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d9%8a%d8%a7+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a7+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d9%88%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+(132+-+232+%d9%87%d9%80+%2f+750+-+847+%d9%85)+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d9%8a%d8%a7+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a7+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d9%88%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+(132+-+232+%d9%87%d9%80+%2f+750+-+847+%d9%85)+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d9%8a%d8%a7+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a7+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d9%88%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+(132+-+232+%d9%87%d9%80+%2f+750+-+847+%d9%85)+%2f&criteria1=0.
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_2059
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_2059
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  ياسين طه محمد، االتجاهات الدينية والمذهبية عند الكرد في العصر
م(: دراسة تاريخية 0756ـ  642هـ /858ـ  737العباسي الثاني )
جامعة المنصورة )مصر(، إشراف: محمد عيسى -تحليلية، ماجستير

 ص.076، 7104الحريري، 
  :442يحيى أحمد حسين، أهل الذمة في العراق في العصر السلجوقي 

الجامعة األردنية )األردن(، -م، دكتوراه0073- 0155هـ / 571-
 .ص335 ،7111إشراف: عبد العزيز الدوري، 

  يحيى عمر القويضي، الحرف والصناعات في بغداد من بداية العصر
مس جامعة عين ش-العباسي الثاني حتى نهاية عصر السالجقة، دكتوراه
 ص.705، 7108)مصر(، إشراف: محمود إسماعيل، محـاسن الوقـاد، 

  ،األوضاع االقتصادية في العراق والشام في العصر يسرى أحمد زيدان
جامعة القاهرة -، ماجستيرم648ـ  247هـ / 737ـ  037ول العباسي األ

 ص.856، 0771)مصر(، إشراف: حسن علي حسن، 
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 (البحوث) 

  ،هـ 334النزعة المذهبية والقومية للبويهيين إسحق محمد رباح-
مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية ، م0155-م 745، هـ442

 .775-077، ص7105، 7، ع73(، مج)فلسطين
 موقف فقهاء بغداد من السلطة البويهية، مجلة إسماعيل نوري الربيعي ،

 .057-007، ص0773، 71البصائر )فرنسا(، ع
  ،األحجار الكريمة في العصر العباسي إمام الشافعي محمد حمودي

جامعة  –كلية اآلداب ، مجلة م(648- 247هـ/ 737- 037األول )
 .387-762، ص7107، 40مصر، ع –أسيوط 

  ،الخراج في الموصل والجزيرة في العصر أحمد إسماعيل الجبوري
-، مجلة دراسات موصليةم745-247هـ / 334-037العباسي 

 .08-0، ص7117، 75جامعة الموصل )العراق(، ع
  ،آداب العالم والمتعلم في بعض وصايا خلفاء وأمراء أحمد شحاته حسين

م ، مجلة البحث في التربية وعلالدولة األموية والعباسية لمؤدبي أوالدهم
 .441-408، ص0776، 0، ع07النفس )مصر(، مج

 ،ـربـي نشـاط المـرأة التجـاري فـي المشـرق الع أحمد ميسر السنجري
-، مجلة التربية والعلمم(0756- 247هـ/858-037اإلسالمـي )

 .62-82، ص7100، 57، ع06جامعة الموصل )العراق(، مج
  ،هـ /037المرأة والشرف: حريم البالط العباسي نموذجا )أسماء عمارة 

، )المجلة التونسية للعلوم االجتماعية )تونس، م(680هـ /742-م 247
 .075-013، ص7112، 033، ع 44س

http://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJHR/article/download/637/588
http://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJHR/article/download/637/588
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+-+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+-+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+-+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+-+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+-+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+-+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6339
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6339
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6339
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%8A%20%22&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%8A%20%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58754
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1424
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1424
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%22&type=JournalTitle
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  ،م  251/ 037فاء العباسيين مراسم وآداب رحالت الخلأسماء عمارة
، 42، س)المجلة التونسية للعلوم االجتماعية )تونس، م748هـ / 334-
 .072-72، ص7101، 37ع

 ظاهر البذخ والترف عند م، محمد عبد هللا المعموري ، أسيل محمد ناجي
، مجلة العلوم هـ858- 037الخلفاء واألمراء في العصر العباسي 

 .714-064، ص7101، 4، ع0جامعة بابل )العراق(، مج-اإلنسانية
  334السياسة االقتصادية للبويهيين خالل الفترة )خلف، أكرم محمد-

جامعة ديالي -ديالي للبحوث االنسانية، مجلة م(0145-745هـ/442
 .575-522، ص7101، 44)العراق(، ع

  ،العالقات االقتصادية بين الدولة العباسية آمنة بنت حسين جالل
، )مجلة مركز صالح عبدهللا كامل لالقتصاد االسالمي )مصر، وأوروبا
 .57-05، ص53، ع06، مج7104

  ،سيدات القصر في مطلع العصر العباسي أمينة أحمد الشوربجي
جامعة -، مجلة التاريخ والمستقبلوأثرهن على حضارة العصر العباسي

 .063-003، ص7117، 0المنيا )مصر(، ع
  ،ل في الخالفة العباسية منواردات ونفقات بيت الماأنيسة محمد جاسم 

خالل ما أورده ابن الجوزي في كتابه )المنتظم في تاريخ الملوك واألمم( 
التراث العلمي العربي )العراق(، مجلة ، م620- 758هـ / 334- 752
 .083-038، ص7117، 7ع

  ،المناهل مجلة ، القهرمانات في العصر العباسيبدري محمد فهد
 .716-067، ص 0727، 04، ع8)المغرب(، س

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1415
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1415
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%22&type=JournalTitle
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=87067
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=87067
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=18037
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=18037
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_247
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_247
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_247
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=47788
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=47788
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=47788
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1059
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1059
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  ،التوجهات االقتصادية في عهد الخليفة المهدي بسمان نوري الكوان
، 4، ع0، مج)العراق( ، مجلة جامعة تكريت للحقوق هـ(087 – 056)

 .030-017، ص7117
 األدوار الوظيفية ألبواب سور حريم دار الخالفة غازي،  جابر رزاق

، مجلة الكلية اإلسالمية الجامعة )العراق(، أواخر العصر العباسي
 .041-078، ص7112، 7، ع7مج

  األحوال االقتصادية والموارد ي، أحمد خضير رميض، جابر رزاق غاز
، مجلة هـ(772 – 706المالية في عهد الخليفة العباسي المعتصم باهلل )

 .38-0، ص7104، 84، عجامعة ديالي-ديالي للبحوث اإلنسانية
  ،ضياع الضياع السلطانية في العصر البويهي جمعة عبد هللا ياسين

، مجلة جامعة تكريت للعلوم هـ( دراسة تأريخية اقتصادية337-445)
 .741-705، ص7108، 3، ع73اإلنسانية، مج

  ،موقف الشيعة من التيارات اإلسالمية المتطرفة حتى جواد كاظم شايب
جامعة الكوفة )العراق(، -، مجلة آداب الكوفةنهاية العصر العباسي

 .371-357، ص7105، 74، ع0مج
  ،ة البحرية بين الخليج والهند في عصر طرق التجار حسن صالح شهاب

-76، ص0770، 06، ع7، الوثيقة )البحرين(، مجالخالفة العباسية
006. 

  ،المحتالون من مدعي النسك والزهد في العصور حسين علي الشرهاني
، مجلة جامعة ذي م(6075 -748هـ/858 -334العباسية المتأخرة )

 .40-30، ص7103، 3، ع6قار العلمية )العراق(، مج

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20644
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20644
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20644
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72519
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72519
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72519
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=101106
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=101106
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=101106
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=118278
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=118278
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=118278
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=106105
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=106105
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=106105
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1923
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1923
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=81421
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=81421
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=81421
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  ،037أرزاق القضاة وصالتهم في الدولة العباسية )حسين الكساسبة -
دن(، العلوم االنسانية واالجتماعية )األر -دراسات مجلة ، هـ(334
 .030-007، ص7110، 0، ع76مج

  ،334الفتن الطائفية في العصر البويهي )حمد حسن الموسوي -
مجلة كلية ، م(: دراسة عبر الواقع االجتماعي0155- 745هـ / 446

، 7105، 67(، عالجامعة المستنصرية )العراق-التربية األساسية 
 .317-773ص

  ،ن أثر بني الفرات في سياسة العباسييحمدان بن عبد المجيد الكبيسي
، 0761، 76، مجلة كلية اآلداب جامعة بغداد )العراق(، عالمالية
 .812-563ص

 المالمح االقتصادية في كتاب البخالء حمدان بن عبد الحميد الكبيسي ،
، 7111، 01-7، ع35، مجلة العرب )السعودية(، مج0–للجاحظ 

 .447-443ص
 ية الدولة العربية اإلسالم الحياة االقتصادية فيحسين التميمي،  حمدي

عة جام-، مجلة الدراسات التاريخية والحضاريةفي العصر العباسي  
 .375-310، ص7105، 77، ع2تكريت، مج

  ،تجارة شبه الجزيرة العربية مع اإلقليم الموسميحياة عبود العامودي 
(، جامعة المنيا )مصر-، مجلة التاريخ والمستقبلفي العصر العباسي

 .008-22، ص7114، 0ع
  ،المصريون والدعوة الشيعية منذ قيام الدولة العباسية حورية عبده سالم

، 5، مجلة المؤرخ المصري )مصر(، عالهجري حتى نهاية القرن الرابع 
 .52-33، ص0771

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_214
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_214
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=101717
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=101717
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_D226
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_D226
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_28
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_28
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_28
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=121145
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=121145
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_28
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_28
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1944
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1944
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1944
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  ،الجذور التاريخية لظاهرة نبش القبور في اإلسالم حتى خالد الجبالي
جامعة -، مجلة كلية اآلداب م0756هـ / 856نهاية الخالفة العباسية 

 .0754-0707، ص 7116، 3، ج70نطا )مصر(، عط
 الصناعة في العراق في العصر العباسي األخير ، خالد يوسف صالح

جامعة -، مجلة أبحاث كلية التربيةم0756ـ  0052هـ / 858ـ  557
 .457-437، ص7101، 7الموصل )العراق(، ع

  ،عباسي دراسة جسور بغداد في العصر الخلود مصطفى خماس
(، جامعة تكريت )العراق-، مجلة الدراسات التاريخية والحضاري تاريخية

 .738-705، ص7103، 02، ع5مج
  ،النشاط السياسي واالجتماعي خضر جاسم الدوري، مؤيد عيدان قاطع

-257هـ / 858-037الل العصر العباسي )لألطباء في العراق خ
 .50-72، ص0762، 5، مجلة التربية والعلم )العراق(، عم(0756

  ،الكوارث الطبيعية والوبائية والظواهر الفلكية في خضير نعمة هادي
-م 0006هـ/075العراق من خالل كتاب المنتظم البن الجوزي 

 .863-880، ص7103، 713، األستاذ، عم0026هـ/524
  ،مظاهر الحياة االجتماعية والثقافية في الدولة خلف عبد العليم إسماعيل

-727العباسية في عصر الخليفة المعتضد باهلل العباسي 
، مجلة كلية اآلداب جامعة حلوان )مصر(، م717-677هـ/767
 .344-782، ص7115، 06ع

 صور من حياة الزندقة في العهد العباسي األولالدليمي،  خميس سبع، 
، 7118، 46، ع7الجامعة المستنصرية، مج-مجلة كلية التربية

 .077-060ص

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_D237
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_D237
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_D237
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=7517
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=7517
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=7517
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=77037
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=77037
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_226
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_226
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_226
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_226
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71930
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71930
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71930
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71930
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=69554
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=69554
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  ،آثار االحتالل السلجوقي رائد حمود الحصونة، عالء كامل صالح
مجلة ، هـ 571 –هـ  442للعراق على االوضاع االجتماعية في بغداد 

-3-7، ص7100، 52جامعة البصرة )العراق(، عع-آداب البصرة
777 . 

  ،247هـ / 334-037العباسي االستخراج في العصر رائد محمد حامد 
، 4، ع01جامعة الموصل )العراق(، مج-، مجلة كلية التربيةم745 –

 .777-765، ص7100
  ،تأثير الفيضانات على سجون بغداد في العصر رائد محمد حامد

، 03، ع2، مججامعة الموصل-مجلة كلية العلوم اإلسالمية ، العباسي
 .733-712، ص7103

  858ـ  750نقابة الطالبيين في العصر العباسي داني، رباب جبار السو 
، 36، عجامعة البصرة-، مجلة آداب البصرةم0756ـ  685هـ / 
 .077-75، ص7115

  ،استعدادات وتهيئة ركب الحج في العصور رباب جبار السوداني
، مجلة دراسات م0756 – 745هـ /  858 – 334العباسية المتأخرة 

 .030-010، ص7105، 07، ع7جامعة البصرة، مج–تاريخية 
  ،عباسي األولالعامة في بغداد في العصر الرفاه تقي الدين عارف 

جامعة -، مجلة سر من رأىم(748 – 247هـ / 334 – 037والثاني )
 .025-047، ص7100، 75، ع2سامراء )العراق(، مج

  ،للغة، مجلة مجمع ااكراألت اريوج نم الخلفاءأمهات زكريا الكتابجي 
 .830-871، ص0727، 3، ج32العربية بدمشق )سوريا(، مج

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=57837
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=57837
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=57837
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28635
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28635
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=64727
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=64727
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=64727
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48595
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48595
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=107556
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=107556
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=107556
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20951
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20951
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1306
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  ،مجلةنظام االئتمان في العصر العباسي األولزهراء محسن حسن ، 
، 7100، 7، ع4جامعة المثنى )العراق(، مج-أوروك للعلوم اإلنسانية

0-72. 
 ،األلقاب السياسية وأهميتها في تشكيل واردات  زهراء محسن حسن

، مجلة الكلية اإلسالمية الخالفة العباسية في القرن الرابع الهجري 
 .578-470، ص7105، 33، ع7الجامعة )مصر(، مج

 الحبوب في العراق خالل العصر العباسي ، رمضان الجبوري  سعد
، مجلة التربية والعلم )العراق(، م680- 247هـ / 742- 037األول: 

 .710-074، ص4، ع06مج
  ،خاصة لبعض خلفاء العصر المجالس السلوى عبد الخالق أحمد

، 7118، 34، حوليات آداب عين شمس )مصر(، مجالعباسي الثاني
 .634-613ص

  ،اهتمام خلفاء بني العباس بكسوة الكعبة سليمان بن صالح آل كمال
، مجلة م680- 247هـ / 742- 073المشرفة وهداياها: خالل الفترة 

 .47-38، 7116، 5مكة الثقافية )السعودية(، ع
  الوقف ودوره الحضاري في المجتمع اإلسالمي عزيز محمود، سميعة

يالي، جامعة د-، مجلة ديالى للبحوث اإلنسانيةفي ضل الدولة العباسية
 .370-352، ص7117، 36ع

 مظاهر البذخ والترف عند السالجقة في العصر ، سوالف فيض هللا حسن
، 06، ع0جامعة بابل )العراق(، مج-جلة العلوم اإلنسانية، مالعباسي
 .66-63، ص7103

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48855
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48855
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=104506
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=104506
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=104506
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58967
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58967
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58967
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_237
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_237
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17900
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17900
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17900
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D9%81%D9%8A%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86913
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86913
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86913
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 التصوف اإلسالمي في العصر العباسي ، هللا حسن سوالف فيض
جامعة واسط -، مجلة كلية التربيةم(0756-247هـ/037-858)

 .750-707، ص7104، 08، ع0)العراق(، مج
  ،العيارون والشطارون في ظل التسلط األجنبي " بني شكران خربوطلي

أشغال الملتقى الدولي ، م0155- 745هـ / 442- 334بوية ": 
لية ك -الخامس حول الحركات االجتماعية في العالم العربي اإلسالمي 

 .026-082، ص7116، العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تونس
 من أعالم نساء الخالفة العباسية قطر بنت خمارويهاح جاسم حمد، صب، 

 .074-017، ص7105، 70مجلة آداب الفراهيدي، ع
  ،دور علي بن عيسى السياسي والمالي في الدول صبحي محمود العزام

جامعة -، مجلة كلية اآلداب م745هـ / 334-م 712هـ/ 775العباسية 
 . 34-0، 7110، 77المنصورة )مصر(، ع

  ،الخلفاء رهـاوج: العباسي رالعص شعلى هامصالح الدين المنجد 
، 0740، 07-00، ج08، مجلة المجمع العلمي العربي، مجنالعباسيي

 .580-555ص
  ،محنة القضاء في عهد المعتصم باهلل العباسي، صالح سليم طايع

جامعة جنوب -، مجلة كلية اآلداب م647- 633هـ / 772- 706
 .051-017، ص7118، 07الوادي )مصر(، ع

  ،الزالزل وأثرها على بالد فارس خالل العصر ضياء يوسف معروف
جامعة -، مجلة األستاذم(0756-247هـ /858-هـ037العباسي )

 .776-716، ص 7104، 716، ع0بغداد )العراق(، مج
  ،742العجز المالي في الدولة العباسية ضيف هللا بن يحيي الزهراني 

، مجلة جامعة أم هـ: أسبابه والطرق التي اتبعت في عالجه 371-

http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D9%81%D9%8A%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=100922
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=100922
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=100922
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_213
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_213
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_213
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3+-+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3+-+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3+-+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3+-+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%22&type=JournalTitle
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=116285
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=116285
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_235
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_235
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_235
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1322
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1322
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93507
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93507
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93507
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_250
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_250
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-072، ص0767، 7، ع0القرى للبحوث العلمية )السعودية(، س
745. 

  ،037المرأة العباسية ونفوذها في دار الخالفة، طائف كمال األزهري 
جامعة طنطا )مصر(، -، مجلة كلية اآلداب م646- 247هـ / 737-
 .0143-766، ص7117، 77ع

  ،الشئون المالية لدار الخالفة العباسية في العصر طائف كمال األزهري
هـ / 737- 037العباسي األول وكيف تأثرت بالعمران والسياسية، 

، 0، ج77جامعة طنطا )مصر(، ع-، مجلة كلية اآلداب م646- 247
 .574-480، ص7117

  ،النفقات المالية في عهد الخليفة محمد المهدي طالل مسلم المجالي
جامعة -، مجلة كلية التربيةم265- 225-هـ 087- 056العباسي 

 .078-012، ص7104، 0، ج056األزهر )مصر(، ع
  ،تلبية الحاجات ومتطلبات المعيشة  أثر األسعار فيعادل عباس جسام

امعة ، مجلة جفي الدولة العباسية حتى منتصف القرن الثالث الهجري 
 .23-32، ص7108، 0، ع73تكريت للعلوم اإلنسانية، مج

  ،والدخول العباسية للمدة  دراسة في األجورعادل محيي الدين اآللوسي
، 08جامعة صنعاء )اليمن(، ع-مجلة كلية اآلداب ، هـ334- 755من 

 . 424-441، ص0774
  ،ية مظاهر الحياة االجتماع، انتصار لطيف السبتيعالية يحيى الطائي

في بغداد في القرنين الخامس والسادس الهجريين من خالل كتاب 
، 0، ع5، مجلة جامعة كربالء )العراق(، مجالبن الجوزي  المنتظم
 .25-50، ص7112

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_257
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_257
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170626_1427
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170626_1427
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170626_1427
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170626_1427
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1418
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1418
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1418
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=118013
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=118013
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_236
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_236
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1+-+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1+-+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%22&type=JournalTitle
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51189
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51189
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51189
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  ،لة جامعة ، مجالحياة االقتصادية لليمن في العصر العباسيعباس كريم
 .374-304، ص7، ع02، مج)العراق( بابل للعلوم الصرفة والتطبيقية

 المعوقات الطبيعية والبشرية للنشاط لباسط مصطفى الرفاعي، عبد ا
جامعة -، مجلة الدراسات التاريخيةالتجاري خالل العصر العباسي

 .23-53، ص7117، 3، ع0تكريت )العراق(، مج
 ،وسائط النقل المائية ومسالكها خالل  عبد الباسط مصطفى الرفاعي

، مجلة م(0756هـ / 858 –م 247هـ /037سني الخالفة العباسية )
 .012-27، ص7117، 04، ع5سر من رأى، مج

 ،طرق التجارة والتبادل السلعي من خالل  عبد الباسط مصطفى الرفاعي
-، مجلة آداب الفراهيديالواردات والصادرات في العصر العباسي األول

 .478-375، ص7101، 7جامعة تكريت )العراق(، ع
 ى ، األنشطة االقتصادية في القر عبد الباسط مصطفى الرفاعي 

 ، مجلة الدراساتوالضواحي بين بغداد وسامراء خالل العصر العباسي
 .36-77، ص7105، 70، ع2جامعة تكريت، مج-التاريخية

  ،انتشار اإلسالم في المغرب العربي في عصر عبد الحكيم حسن إبراهيم
جامعة دنقال )السودان(، -، مجلة الدراسات اإلنسانيةالعباسيينالوالة 

 .076-007، ص7101، 00ع
  ،ابئة في عبد السالم جمعة أمين التعايش السلمي بين المسلمين والصا

ابئ ) ـــــ  775ه/364ـ ـــ 303العصر العباسي أبو ِإسحاق ِإبراهيم الصا
، 44، ع07جامعة سامراء، مج-، مجلة سر من رأىم( إنموذجاً 774

 .381-343، ص7108
  ،مجلة كلية االسالمية اآلثار في الخلفاء سمالبعبد العزيز حميد ،

 .347-304، ص0760، 31راق(، عجامعة بغداد )الع-اآلداب

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=32347
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=32347
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=38648
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=38648
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=38648
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20846
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20846
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20846
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=21921
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=21921
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=21921
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=121109
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=121109
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_2111
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_2111
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_2111
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=109979
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=109979
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=109979
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=109979
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1310
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  ،737المنشآت العمرانية في العصر العباسي عبد الكريم عبده حتاملة-
، 0768، 77، مجلة المؤرخ العربي )العراق(، ع0035-642هـ/577
 .003-018ص

  العباسي رالعص في دورها و اددبغ روقصحتاملة،  عبدهعبد الكريم 
مام إلمجلة جامعة ا، (م3400-836/  ـه735-077) ةدالم خالل
-516ص ،7115 ،42ع ،(السعودية) سالميةإلا دوسع نب دمحم
547. 

 خصوبة سهول العراق في العصر البويهي املة، عبد الكريم عبده حت
جامعة عين -لتربيةمجلة كلية ا، م(0155- 745هـ / 442- 334)

 . 017-65ص، 7116، 0، ع04(، مجشمس )مصر
  ،األطعمة واألشربة البغدادية في العصور عبد الكريم عز الدين األعرجي

، 0، ع08جامعة بغداد، مج-، مجلة كلية التربية للبناتالعباسية
 .63-25، ص7115

 الحياة االجتماعية لظرفاء بغداد في د الكريم عز الدين األعرجي، عب
-877، ص7116، 20، مجلة األستاذ، عالعصر العباسي المتأخر

851. 
  الدور االجتماعي لمحتسب بغداد في ، األعرجيعبد الكريم عز الدين

بغداد )العراق(،  جامعة-اآلدابمجلة كلية  العصر العباسي األخير،
 .062-024، ص7100، 72ع

  ،السود في التراث العباسي: قراءة في الجاحظ عبد هللا محمد الغزالي
جامعة الكويت، -، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعيةوابن الجوزي 

 .76-0، ص0777، 71ح

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1105
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1105
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1204
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1204
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1436
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1436
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1436
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%28+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A+%29+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%28+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A+%29+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=67831
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=67831
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=67831
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=37354
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=37354
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=37354
http://aladabj.net/wp-content/uploads/2011/06/9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1.pdf
http://aladabj.net/wp-content/uploads/2011/06/9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1.pdf
http://aladabj.net/wp-content/uploads/2011/06/9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1.pdf
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1913
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1913
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1913
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  ،رالعص في انيةطلالس والضياع الخلفاء وةرثعبد الواحد ذنون طه 
 .036-070، ص0760، 3، مجلة التربية والعلم )العراق(، عالعباسى

  ،ظاهرة رخص األسعار في عهد الخليفة أبى عبد الوهاب خضر إلياس
، مجلة أبحاث كلية م224- 253هـ / 056- 038جعفر المنصور 

، 7116، 4، ع2الموصل )العراق(، مج جامعة-األساسية  التربية
 .078-023ص

  ،موقف الزهاد من النظام المالي للدولة عبد الوهاب خضر الياس
 جامعة-، مجلة كلية التربية األساسيةالعباسية في عصرها األول

 .731-713، ص7116، 0، ع2الموصل )العراق(، مج
  الزراعة في الحجاز في العصر العباسي األول عدي سالم الجبوري ،

، مجلة جامعة تكريت للعلوم م680-251هـ/037-742
 .28-87، ص7115، 3، ع07اإلنسانية)العراق(، مج 

  ،هـ 037رؤى النظام النقدي في العصر العباسي )عدي سالم الجبوري
مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، ، م(680 –م 247هـ( )742-
 .88-40، ص7101، 2، ع02مج

  ،الثورات الشعبية في مصر في العصر عصام الدين عبد الرؤف الفقي
، 0جامعة المنيا )مصر(، ع-التاريخ والمستقبل ، مجلةالعباسي األول

 .087-050، ص7114
  ،حرين، الب-، الوثيقةالبحرين وتجارة الدولة العباسيةعطية القوصي

 .87-44، ص0775، 72، ع04مج
  ،صفحات من التاريخ االجتماعي في مكة المكرمة أيام علي أبا حسين

 .37-07، ص7118، 51، ع75، الوثيقة )البحرين(، مجالعباسيين

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1125
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1125
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60307
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60307
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60307
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60374
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60374
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60374
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=68186
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=68186
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=68186
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=22797
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=22797
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1925
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1925
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1928
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1928
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170620_1928
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  ،اع بغداد العمرانية في العصر العباسي تدهور أوضعلي فرحان
، 7107، 70، ع00، مجلة ميسان للدراسات االكاديمية، مجاألخير
 .54-41ص

  ،االصالحات االقتصادية واالدارية على عهد علي محمد علي البتانوني
، مجلة المؤرخ المصري )مصر(، هـ056- 038ر المنصور أبي جعف

 .005-63، ص0777، 6ع

  442فئة التجار في العصر العباسي المتأخر )، عمار مرضي عالوي 
 .306-762، ص7107، 76، مجلة الجامعة العراقية، عهـ(858ــ 

  التنظيمات النقابية لإلشراف في بغداد خالل ، عوض راشد الجويسري
، مجلة م0073- 745هـ / 571- 334العصرين البويهي والسلجوقي 

، 0، مج07جامعة المنيا )مصر(، ع-كلية دار العلوم-الدراسات العربية 
 .046-002، ص7101

  ،مجالسة الخلفاء العباسيين ومنادمتهم وما عوض عبد الكريم ذنيبات
مجلة  ،يتصل بها من ضوابط وآداب حتى نهاية القرن الثالث الهجري 

، )العلوم االنسانية واالجتماعية )األردن-مؤتة للبحوث والدراسات
 .37-00، ص7112، 5، ع77مج

  ،الجهبذة في العراق وتطورها حتى القرن الرابع غيداء خزنة كاتبي
االنسانية واالجتماعية )األردن(،  العلوم-، مجلة دراسات جري اله
 .362 – 324 ، ص0777، 7، ع78مج

  ،أهل المهن والحرف والصنائع في بغداد في العصر فايزة حجازي
مجلة المنارة للبحوث  ،م0155- 745هــ /  332- 334البويهي 

 .731-700، ص7108، 0، ع77، مجاألردن-والدراسات 

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=73644
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=73644
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1957
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1957
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1957
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48646
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48646
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1121
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1121
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1121
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1124
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1124
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1124
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%A4%D8%AA%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_2039
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_2039
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_2039
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1127
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1127
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1127
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
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 333، سياسة الخليفة المتوكل على هللا الدينية، فتحي يوسف الشواورة 
، المجلة العلمية م: دراسة تاريخية تحليلية680- 642هـ / 423-

-473، ص7100، 0، ع07السعودية، مج-لجامعة الملك فيصل
424. 

  ،هدايا الخلفاء العباسيين من خالل كتاب فرات حمدان عبد المجيد
 ،ن الزبير: )ت. القرن الخامس الهجري(الذخائر والتحف للقاضي اب

-77، ص7105، 87، ع)جامعة البصرة )العراق-مجلة آداب البصرة 
27. 

  األعياد والمناسبات في دمشق ، رواء يوسف حمزة ،فراس سليم حياوي
جامعة -، مجلة العلوم اإلنسانيةهـ(858-037في العصر العباسي )

 .61-87، ص7100، 6، ع0بابل )العراق(، مج
  ،مجلة المورد دور الطراز في مدينة السالمفريال داود المختار ،

 .072-073، ص0724، 3، ع3)العراق(، مج
 هـ(: 858- 037، الموسيقى والغناء في العصر العباسي )فهد الفرس

)مصر(،  والفنون دراسة تاريخية مسحية، مجلة بحوث في التربية الفنية 
 .776-702ص ،7112، 70، ع70مج

  ،الفيضانات والزالزل وأثرهما االقتصادي واالجتماعي فوزي أمين يحيى
، مجلة آداب الرافدين هـ858- 525والصحي في الدولة العباسية 

 .767-721، ص7112، 45)العراق(، ع
 دور األسرة العباسية في رعاية الحج في يصل عبد هللا بنو حمد، ف

، مجلة العرب م(648- 251هـ / 737- 037العصر العباسي األول 
 .548-577، ص7112، 6-2، ع47)السعودية(، مج

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1131
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1131
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=101639
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=101639
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=101639
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A1%20%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%20%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9%22&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A1%20%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%20%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86800
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86800
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86800
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1132
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1132
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=34093
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=34093
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=34093
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1144
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1144
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1144
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 مارة الحج و حمد، فيصل عبد هللا بن دور بني العباس في إدارة البلدان وا 
، م(648هـ / 737-م 251هـ / 037في العصر العباسي األول )

، 773، رسالة75الكويت، ح-حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية 
 .006-2، ص7115

  ،دور الخالفة العباسية في تقوية النشاط التجاري مع فينوس ميثم علي
، 7107، 0، التراث العلمي العربي )العراق(، عالقارة الهندية وتطويره

 .316-773ص
  ،ن ، مجلة سر ماألشراف في ظل الدولة العباسيةقاسم حسن السامرائي

 .81-51، ص7118، 7، ع7رأى، مج
  ،الكوارث الطبيعية والمظاهر الفلكية والوبائية في قتيبة محمد مجيد

المنتظم البن الجوزي: من سنة العصور العباسية المتأخرة في كتاب 
، مجلة آداب المستنصرية م0002هـ/ 500م حتى سنة 745هـ/ 334

 .716-087، ص7107، 56)العراق(، ع
 سنة  نالحس توان بنرن : ببواس الخليفة المأمرإع، قسطاكي الحمصي

-7، ج6-2، ج8مجمجلة المجمع العلمي العربي )سوريا(،  ،ـه701
 .423-487، 342-332، ص0778، 01

  ،مستوى المعيشة للمجتمع كاظم ستر خلف، زينب مهدي رؤوف
، مجلة م0155-745هـ/ 442-334البغدادي خالل العصر البويهي 

 .87-75، ص65، ع7117العراق(، األستاذ )
  ،العادات والتقاليد الفارسية في البالط العباسي كمال الحاج الحسين

جامعة دنقال -، مجلة الدراسات اإلنسانية"العصر العباسي األول"
 .071-020، ص7100، 07)السودان(، ع

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1154
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1154
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1154
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=57792
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=57792
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=57792
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20760
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20760
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=67425
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  ،الترف والظرف والتنزه في حياة البغداديين: دراسة كمال رشيد العكيلي
، 7117، 6التراث العلمي العربي )العراق(، عمجلة ، تاريخية

 .703-061ص
  الصالت التجارية بين ، ماجد عبد زيد الخزرجي، فراس سليم حياوي

، مجلة جامعة بابل للعلوم هـ(858ـ037العراق وساحل عمان والبحرين )
 .823-847، ص7100، 4، ع07الصرفة والتطبيقية )العراق(، مج

 ،البيمارستانات في العراق وطرق العالج فيها  مازن صباح األعرجي
، جامعة بغداد )العراق(-، مجلة كلية العلوم اإلسالميةبالعصر العباسي

 .741-076، 7104، 32ع
  ،على االوضاع  وأثرهاالقطاع العسكري مازن صباح األعرجي

-0155ه/ 571-442ية في العراق بالعصر السلجوقي )االقتصاد
الجامعة المستنصرية )العراق(، -، مجلة آداب المستنصريةم(0087

 .33-0، ص7104، 58ع
  ،مجلة البيان ينالتسلط الطائفي للشيعة في عهد البويهيمجيد الخليفة ،

 .71-68، ص7108، 347)انجلترا(، ع
  ،المهمشون في العراق في العصر العباسي من محمد أحمد إبراهيم

جامعة بني سويف )مصر(، -، مجلة كلية اآلداب خالل كتابات الجاحظ
 .021-073، ص7117، 08ع

  ،كتاب التبصر بالتجارة للجاحظ وأثره في كتابة محمد أحمد حسب هللا
-هرةمجلة كلية اللغة العربية بالقا، خ االقتصادي للدولة العباسيةالتاري

 .772-782، ص0764، 7، ع)جامعة األزهر )مصر
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http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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  ،األحجار الكريمة وقيمتها االقتصادية في الدولة محمد حسين الدليمي
، مجلة البحوث والدراسات اإلسالمية هـ(858-037العباسية )
 .476-370، ص7108، 48)العراق(، ع

  ،ل لموالي وأهباسية وأثرها على امنطلقات الدولة العمحمد رسالن محمد
، مجلة الدراسات التاريخية م(641ــ 251/ هـ778ــ 037الذمة )

-0، ص7107، 07، ع4جامعة تكريت )العراق(، مج-والحضارية
45. 

  ،مجلة كلية العلوم يًا وتاريخياً الخرمية فكر محمد سالم العوفي ،
، 0763، 2جامعة االمام محمد بن سعود )السعودية(، ع-االجتماعية 

 .46-30ص
 سليمان الراجحي، أطباء الخلفاء ومكانتهم في البالط العباسي  محمد

حتى أواسط القرن الثالث الهجري، مجلة الجمعية التاريخية السعودية، 
 .078-80، ص7118، 03، ع2مج

 اسهامات المرأة في الوقف والعمل الخيري حتى عبد هللا القدحات،  محمد
دراسة تطبيقية على طريق الحج العراقي  :نهاية القرن الثالث الهجري 

امعة الملك ، المجلة العلمية لج)درب زبيدة( وتوفير الخدمات بمكة
 .020-032، ص7100، 7، ع07فيصل )السعودية(، مج

  ،037المالبس الرسمية في الدولة العباسية محمد عبد هللا القدحات -
، مجلة جامعة الملك سعود )السعودية(، م0756- 247هـ / 858
 .048-017، ص7107، 0، ع74مج

  ،مراسيم العزاء في دار الخالفة في العصر محمد عبد هللا القدحات
المجلة األردنية ، م(0756- 0055هـ / 858- 551العباسي األخير )

 .05-0، ص7104، 4-3، ع6، مج)للتاريخ واآلثار )األردن

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=118650
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=118650
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=118650
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=39384
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https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1312
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1312
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1435
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1435
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1435
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1++-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1++-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1++-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
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  ،هـ 037مؤدبو الخلفاء في العصر العباسي األول محمد عيسى صالحية
لوم اإلنسانية )الكويت(، ، المجلة العربية للعم680-م 251هـ / 742-
 .78-43، ص0767، 5، ع7مج

  ،المربيات والمربون في التاريخ اإلسالمي في محمد محمود إدريس
، 70، مجلة التربية )قطر(، سجزيرة العرب إلى نهاية العصر العباسي

 .047-035، ص0777، 011ع
  ،سياسة الدولة البويهية إزاء وضعية األرض الزراعية محمود إسماعيل

جامعة عين -، حولية التاريخ اإلسالمي والوسيطهجرية334-446
 .020-087، ص7110شمس )مصر(، مج، 

  دراسة تحليلية للنظام المحاسبي في الدواوين سي الشين، محمود المر
-0781هـ/773-857في عصر الخالفة العباسية في مصر )

، مجلة جامعة أم ( األراضي الزراعية وما يفرض عليها0م(: )0508
-747، ص0767، 7، ع0العلمية )السعودية(، سالقرى للبحوث 

767. 
  ،السلع التجارية في أسواق بغداد في العصر مروان عاطف الضالعين

العلوم -دراسات ، م( 648- 247هــ / 737- 037العباسي األول )
-806، ص7117، 3، ع38، مجاألردن-االنسانية واالجتماعية 

843. 
  ،مجلة ، الالمالبس في العراق خالل العصور العباسيةمليحة رحمة هللا

 .708-065، ص0782، 03التاريخية المصرية، مج
  ،الغناء والموسيقى والمجالس االجتماعية في العصر مليحة رحمة هللا

 .016-67، ص0787، 05، المجلة التاريخية المصرية، مجالعباسي

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1320
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1320
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https://archive.org/stream/irkmony10/01#page/n1/mode/2up
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1324
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1324
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http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1330
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https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1138
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 ي ، مجلة المؤرخ العربمن خصائص سيرة السيدة شغبليحة رحمة هللا، م
 .015-76، ص0768، 76)العراق(، ع

  ،العباسية ةطبالسل عالقته: ريوالث سفيان دهـازالموفق سالم نوري 
، 0777، 37آداب الرافدين )العراق(، ع مجلة، اءهـازا اقفهووم
 .033-76ص

  ،الكوارث واألوبئة في الموصل خالل العصر العباسيمها سعيد حميد، 
-23، ص7100، 33جامعة الموصل )العراق(، ع-اسات موصليةدر 
73. 

  ،037فن األطباء العراقيين خالل العصر العباسي )مؤيد عيدان قاطع-
، 0، ع05، مجلة التربية والعلم )العراق(، مجم(0756-247هــ/ 858
 .8-0، ص7116

  مجلة المجمع، العطلة األسبوعية في الدولة العباسيةعواد، ميخائيل 
 .56-57، ص0743، 7-0، ج06(، مجالعلمي العربي )سوريا

  ،هدايا أمراء الدويالت إلى الخالفة العباسية ميسون هاشم مجيد
، 0777، 37آداب الرافدين )العراق(، ع مجلة ،ومردودتها االقتصادية

 .25-57ص
  ،ادي في الحياة السياسية في العصر العباسي األثر االقتصناجي حسن

، 20جامعة بغداد )العراق(، ع-، مجلة اآلدابهـ(737-هـ 037االول )
 .788-703ص، 7115

  ،مجلة ـه 244- 433 يهييةوالب ولةدال دونقناهض عبد الرازق دفتر ،
 .054-035، ص7110، 52العراق(، عجامعة بغداد )-كلية اآلداب

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1059
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1059
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1257
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1257
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6325
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6325
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=5959
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=5959
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1342
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1342
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+-+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+-+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1345
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  ،أهل الحديث والرأي العام في العراق في العصر ناهضة مطر حسن
العباسي األول: التوافق والخصومة، مجلة المجمع العلمي العراقي، 

 .026-042، ص7114، 4-3، ع50مج
 مجلة كلية ة الجواري في العصر العباسيسلط،  ناهضة مطر حسن ،

 .077-007، 7112، 07، ع7جامعة واسط )العراق(، مج-التربية
  ،858- 730 نالعباسيي الخلفاء دعه في مالظالمندى موسى عباس 

، 71جامعة بغداد )العراق(، ع-لية اآلداب، مجلة كم657- 742 ـ،ه
 .073-78، ص7117

 ةالمعامالت التجارية في الدول، نجاة خير هللا كاظم، نعمه ساهي حسن 
العربية اإلسالمية خالل العصر العباسي من خالل مؤلفات القاضي 

، مجلة أبحاث م(774هـ / 364أبو علي المحسن بن علي التنوخي )ت 
 .087-032، ص7116، 6، ع4ن )العراق(، مججامعة ميسا-ميسان

 ،المساحة والمقاسمة من وجهة النظر االدارية نظاما  نوفل محمد نوري
، م(0155-247هــ / 442-037والفقهية دراسة في العصر العباسي )

، 7115، 6، ع07جامعة الموصل )العراق(، مج -مجلة التربية والعلم
 .76-05ص

  س القيم االجتماعية في العصر الجاحظ وتكري ،نوفل محمد نوري
، مجلة التربية العباسي من خالل كتاب )البخالء( للجاحظ نموذجاً 

-44، ص7118، 04، ع03جامعة الموصل )العراق(، مج-والعلم
57. 

  ،عصر ء في المظاهر التأديب والتعليم ألبناء الخلفانوفل محمد نوري
، مجلة التربية والعلم م(745-م 251هـ / 334- 037العباسي )

 .20-43، ص7100، 3، ع06)العراق(، مج
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https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1143
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1143
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%8A%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%22&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9%20%D8%AE%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%22&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9%20%D8%AE%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=23513
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=23513
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=23513
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76896
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76896
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76896
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=79680
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=79680
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=79680
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58926
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58926
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  ،037الخلفاء والحج في العصر العباسي األول )هويدا عبد المنعم سالم 
، 72ع، مجلة المؤرخ المصري )مصر(، م( 648- 247ـ / هـ737-

 .076-70، ص7114

  ،النشاط التجاري وأبعاده االقتصادية في ميناء هيلة بنت محمد القصير
- 247/ هـ 737- 037سيراف خالل العصر العباسي األول )

، )جامعة القصيم )السعودية -مجلة العلوم العربية واالنسانية ، م(648
 .1249 – 1203، ص7104، 3، ع 2مج

  ،مكانة األطباء لدى الخلفاء العباسيين خالل العصر وائل كليب مطلك
-، مجلة سر من رأىم(680-251هـ/742-037العباسي األول)

 .017-62، ص7100، 78، ع2جامعة سامراء )العراق(، مج
  ،موقف متصوفة بغداد من الخالفة في العصر وائل كليب مطلك

، 0جامعة تكريت )العراق(، مج-، مجلة آداب الفراهيديالعباسي الثاني
 .730-718، ص7103، 02ع

  ،ن الجراح المالية قائمة علي بن عيسى بيوسف أحمد بني ياسين
، المجلة األردنية للتاريخ واآلثار )األردن(، م(707- 706هـ / 318)

 .81-30، ص7116، 7، ع7مج
 حرائر البالط العباسي في كتابات الجاحظ: السيدة زبيدة يوة، يوسف غ

، 0777، 00، ع)الجزائر(مجلة العلوم االنسانية ، فر نموذجاً أم جع
 .701-075ص

  ،المرأة الجارية ودورها االجتماعي والثقافي في المجتمع يوسف غيوة
، العباسي نموذجاً العربي اإلسالمي من خالل كتابات الجاحظ: المجتمع 

 .001-67، ص7110، 05، عالجزائر-مجلة العلوم االنسانية 

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1948
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_1948
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1355
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1355
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1355
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1355
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85+-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20855
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20855
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20855
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86673
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86673
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86673
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1358
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1358
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1400
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1400
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1400
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1403
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1403
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1403
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%22&type=JournalTitle
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 (الكتب)

  ،تبة ، مكاألساطيل العربية في البحر المتوسطإبراهيم أحمد العدوي
 .0752نهضة مصر، القاهرة 

 ان اليوزبكي، الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية توفيق سلط
 .0721هـ، مطبعة اإلرشاد، بغداد 037-442

  ،العقلية العربية في التنظيمات االدارية والعسكرية في جهادية القرغولى
ـ، دار ه737هــ/037العراق والشام خالل العصر العباسي األول 

 .0768الشؤون الثقافية، بغداد 
 ن السامرائي، المؤسسات اإلدارية في الدولة العباسية: خالل حسام الدي

م، دار الفكر العربي، القاهرة 745- 680هـ / 334- 742الفترة 
7114. 

  ،تنظيمات الجيش في العصر العباسي الثاني خالد جاسم الجنابي
، دار الشئون الثقافية العامة، القاهرة م745-م 633ه( 334-ه706)

0767. 
  دراسات في الجيش اإلسالمي في العصر عبد الحليم، راضي عبد هللا

 .0777، القاهرة العباسي األول
  ،رة نظام البريد في العصر العباسي األول: وأثراضي عبد هللا عبد الحليم

 ،في نجاح السياسة الداخلية كما رسمها الخليفة أبو جعفر المنصور
 .0773القاهرة 

  ،نشاؤها وتنظيم سكانها في بغداد مدينة السالم: إصالح أحمد العلي
 .0765، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد العهود العباسية األولى

  صفاء حافظ عبد الفتاح، نظم الحكم في الدولة العباسية من أوائل القرن
 .0765الهجري إلى دخول بني بويه، دار الفكر العربي، القاهرة  الثالث

https://archive.org/details/Book_105
https://archive.org/details/Book_105
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  ،ة في العصر العباسي األول: فرسان الخالفعبد الباري محمد الطاهر
بحث يتتبع االتراك منذ كانوا في مواطنهم االولى بالد ما وراء النهر قبل 
اإلسالم ويسير معهم مبينًا كيف أصبحوا فرسان الخالفة في العصر 

 .0774، دار رياض الصالحين، القاهرة العباسي األول
 لعصرغداد في اعبد الرازق علي األنباري، النظام القضائي في ب 

 .0722عمان، النجف نالعباسي، مطبعة ال
  ،ديوان الجند نشأته وتطوره في الدولة عبد العزيز عبد هللا السلومي

، مكتبة الطالب الجامعي، مكة العباسية حتى عصر المأمون 
 .0768المكرمة

 دراسة في  :واسط في العصر العباسيي، عبد القادر سلمان المعاضيد
تنظيماتها االدارية وحياتها االجتماعية والفكرية، الدار العربية 

 .7118للموسوعات، بيروت 
  حتاملة، البنية اإلدارية في الدولة العباسية في القرن عبده عبد الكريم

 .0765الثالث الهجري، أربد 
  عثمان سيد البيلي، المعتصم وعسكرة الخالفة العباسية: دراسات في

 .7114لخالفة العباسية، بيروت تاريخ ا
  الجذور التاريخية للوزارة العباسية: دراسة تحليلية فوزي عمر فاروق ،

نقدية لقراءة سورديل عن الوزراء العباسيين وأبحاث أخرى، دار الشئون 
 .0768الثقافية العامة، بغداد 

  0746محمد أحمد برانق، الوزراء العباسيون، القاهرة. 
 دراسات في العصر العباسي الثاني: وزارة بنو محمد أحمد حسب هللا ،

 .0764وهب في العصر العباسي الثاني، القاهرة 

https://archive.org/download/knjv5/knjv5.pdf
https://archive.org/download/knjv5/knjv5.pdf
https://archive.org/download/knjv5/knjv5.pdf
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b7+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b7+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89&criteria1=0.
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  محمد بن عبد هللا الشبانى، نظام الحكم واالدارة في الدولة االسالمية
 منذ صدر اإلسالم الى سقوط الدولة العباسية، دار عالم الكتب، الرياض

0770. 
  ،نظام الوزارة في الدولة العباسية: العهدين محمد بن مسفر الزهراني

 .0761 ، مؤسسة الرسالة، بيروتالبويهي والسلجوقي
  نعمان ثابت حامد، العسكرية في عهد العباسيين، مطبعة اسعد، بغداد

0758. 
  لعلى، خطط بغداد في العهود العباسية حمد اأيعقوب ليسنر، صالح

 .0764األولى، مطبعة المجمع العلمي العراقي، القاهرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170621_1834
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170621_1834
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170621_1834
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 )الرسائل الجامعية(

  ،037الشرطة في العصر العباسي من إسماعيل حسن النقرش-
جامعة اليرموك )األردن(، إشراف: -، دكتوراهم0151-512ه/ 442

 ص.722، 7103محمد ضيف هللا البطاينة، 
 037والية المظالم في العصر العباسي ممدوح الفاعوري،  أمجد-

الجامعة األردنية )األردن(، إشراف: -، ماجستيرم745-247هـ/334
 ص.703، 0775حمد عبد القادر خريسات، م

  ،442جيش الخالفة العباسية في الفترة ما بين )تهاني خالد ردايده -
جامعة اليرموك )األردن(، -، ماجستيرم(0756- 0155هـ / 858

 ص.786، 0772 البطاينة، إشراف: محمد ضيف هللا
  ،037الشرطة في العصر العباسي األول )حسام أحمد عبد الظاهر-

جامعة القاهرة )مصر(، إشراف: -، ماجستيرم(642-251هـ /737
 ص.002، 7111عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، 

  ،الرقابة اإلدارية في الدولة العباسية منذ قيامها حسن بن علي الشريف
جامعة أم القرى -، دكتوراهم680-م 247هـ 742سنة هـ حتى 037سنة 

 ص.218، 0773)السعودية(، إشراف: مريزن بن سعيد عسيري، 
  سامية توفيق عبد هللا، تطور نظام الوزارة من بداية العصر العباسي

جامعة القاهرة )مصر(، -حتى نهاية القرن الثالث الهجري، ماجستير
 ص.705، 0720إشراف: محمد جمال الدين سرور، 

  ،هـ/ 742- 037إمارة الحج في العصر العباسي )سليمان صالح كمال
جامعة أم القرى )السعودية(، إشراف: السيد -(، ماجستيرم680- 047

 ص.338، 7115محمد ابو العزم داود، 

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_0952
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_0952
https://archive.org/details/Resala_210
https://archive.org/details/Resala_210
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_2140
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_2140
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  ،صر الع العجم ودورهم في الجيش العباسي إبانسوزان عوض أحنيش
جامعة -(، دكتوراهم6422 - 247هـ / 737 -037العباسي األول )

ح أبو سيف، محاسن عين شمس )مصر(، إشراف: فتحي عبد الفتا
 ص.385، 7108محمد علي الوقاد، 

 0155هـ/ 858-442، الوزارة العباسية )صبحي محمود العزام-
الجامعة األردنية )األردن(، إشراف: عبد العزيز -، دكتوراهم(0756
 ص.304، 7111الدوري، 

  ،037الوزارة في العصر العباسي األول: صفاء حسن عوض هللا -
-جامعة أم درمان اإلسالمية–ماجستير، م648- 247هـ / 737

، 0777السودان، إشراف: عبد الرحمن حسب هللا الحاج أحمد، 
 ص.083

  ،334الجيش في الخالفة العباسية ضياء محسن الكناني-
جامعة مؤتة )األردن(، إشراف: -، ماجستيرم0155-745هـ/442

 ص.080، 7105حسين الكساسبة، 
  ضيف هللا يحيى الزهراني، موارد بيت المال في العراق في العصر

، ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، هـ706-037 العباسي األول
 ه.0410ف: حسام الدين السامرائي، إشرا

  ،037النفقات وأدارتها في الدولة العباسية ضيف هللا يحيى الزهراني-
أم القرى )السعودية(، إشراف: حسام الدين  جامعة-دكتوراه، هـ334

 ص.468ه، 0414السامرائي، 
  ،ريد في الدولة العباسية حتى منتصف نظام البطالل جميل رفاعي

جامعة أم القرى )السعودية(، إشراف: -دكتوراهالقرن الخامس الهجري، 
 ص.447، 0768حسام الدين السامرائي، 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%85+%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d9%85+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%a5%d8%a8%d8%a7%d9%86+%3cbr%3e%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%3cbr%3e+(132-+232%d9%87%d9%80+%2f+749+-+847%d9%85&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%85+%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d9%85+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%a5%d8%a8%d8%a7%d9%86+%3cbr%3e%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%3cbr%3e+(132-+232%d9%87%d9%80+%2f+749+-+847%d9%85&criteria1=0.
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1846
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170623_1846
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_2145
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_2145
https://archive.org/details/132334
https://archive.org/details/132334
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  إماره الحج خالل العصر العباسي الثاني من عادى حسين المطيري ،
، 0777جامعة طنطا )مصر(، -، ماجستيرهـ858الى سنة  737سنة 
 ص.322

 ،النظام اإلداري في الشرق اإلسالمي خالل  عادى حسين المطيري
-، دكتوراهم(648-م247هـ/737-هـ037العباسي األول )العصر 

جامعة طنطا )مصر(، إشراف: محمد احمد أبو الفضل، السيد أبو العزم 
 ص.736، 7113داود، 

 سبة في العهد العباسي ودورها في ، والية الحعبد الرحمن نصر التتر
الجامعة اإلسالمية -، ماجستيرحفظ الحياة االقتصادية والحياة العامة

 ص.065، 7105)غزة(، إشراف: رياض مصطفى شاهين، 
  ،حياتين وأثرهم في ال –جماعة كتاب الدواوين عبد العزيز عبد هللا السالم

ع الهجري، القرن الرابالسياسية والفكرية في الدولة العباسية حتى نهاية 
جامعة عين شمس )مصر(، إشراف: أحمد إبراهيم الشعراوي، -دكتوراه
 ص.700، 0768

 العيون والجواسيس منذ صدر االسالم عبد الغنى عبد السالم عبد الغني ،
)مصر(،  جامعة طنطا-، دكتوراهوحتى نهاية العصر العباسي األول
 ص.430، 7113إشراف: السيد محمد ابو العزم داود، 

  ،النظام اإلداري في الدولة العباسية في العصر عزام عبد هللا باشا
جامعة أم -، دكتوراهم0177- 0141هـ / 465- 437السلجوقي: 

 ص.463، 0762ة(، إشراف: حسام الدين السامرائي، القرى )السعودي
  ،هـ 706-037الشرطة في العصر العباسي األول )علي عيسى زمزم

 .7117جامعة الشارقة )اإلمارات(، -م(، ماجستير251-633/

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%89+%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86+%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d9%89&criteria1=2.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%89+%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84(132%d9%87%d9%80-232%d9%87%d9%80%2f749%d9%85-846%d9%85)&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%89+%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84(132%d9%87%d9%80-232%d9%87%d9%80%2f749%d9%85-846%d9%85)&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%89+%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84(132%d9%87%d9%80-232%d9%87%d9%80%2f749%d9%85-846%d9%85)&criteria1=0.
http://www.alhesba.com/site/downloads/books/welayat_al7esba_fel3ahd_al3abbasi.pdf
http://www.alhesba.com/site/downloads/books/welayat_al7esba_fel3ahd_al3abbasi.pdf
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%86%d9%89+%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85+%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%86%d9%89+%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86&criteria1=2.
http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=6734
http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=6734
http://www.al-eman.com/message/download.htm?fileId=6734
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  ،706الجيش العباسي: تطوره وتنظيماته )علياء سالم أحمد الكعبي -
جامعة -كلية اآلداب والعلوم-، ماجستيرم(674- 633هـ / 727

 ص.780، 7112اإلمارات، إشراف: حسام الدين السامرائي، -الشارقة
  ،النظم في العراق في أواخر العصر فاضل عبد اللطيف الخالدي

جامعة القاهرة )مصر(، إشراف: محمد -دكتوراه هـ،858-442العباسي 
 ص.385، 0727جمال الدين سرور، 

  ،037نظم الحكم في العصر العباسي األول )محمد أبو محمد إمام -
جامعة أم القرى )السعودية(،  –، ماجستير م(648- 247هــ / 737

 ص.324، 0766إشراف: إبراهيم نجيب محمد عوض، 
  ،حروب المدن في الدولة العباسية محمد زين العابدين عبد الحميد

جامعة طنطا )مصر(، -اجستيرم، م(745-251ـ/ه037-334)
 ص.577، 7112إشراف: محمد أحمد عبده أبو الفضل، 

  ،الوزير العباسي علي بن عيسى: دراسة في محمد سليمان الزيديين
جامعة مؤتة، -، ماجستيرم(457-657هـ/ 334-745حياته وعصره )

 ص.032، 7113إشراف: تقي الدين الدوري، 
  037الجيش في العصر العباسي األول ، المناصيرمحمد عبد الحفيظ-

 حمد إبراهيم أبوجامعة النيلين )السودان(، إشراف: م-، دكتوراههـ737
 ص.526، 0776سليم، 

  ،037القضاء في العصر العباسي األول )محمد الليثي أحمد حسن-
جامعة المنيا )مصر(، إشراف: -م(، ماجستير642 – 251هـ / 737

 ص.777زبيدة محمد عطا، 

http://www.mediafire.com/view/7itpdjn1866zk7o/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%89_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7.pdf
http://www.mediafire.com/view/7itpdjn1866zk7o/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%89_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7.pdf
http://www.al-eman.com/aleman/library/messages/03982.pdf
http://www.al-eman.com/aleman/library/messages/03982.pdf
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1437
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1437
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_1437
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_1319
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_1319
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  محمود عرفة محمود، الجيش العباسي خالل عهدي البويهيين والسالجقة
ة القاهرة )مصر(، إشراف: محمد جمال جامع-هـ(، دكتوراه334-571)

 ص.388، 0767الدين سرور، 
 ( 642ه/858-737نعمات حامد عميرة، الكاتب في الدولة العباسية-

جامعة أسيوط )مصر(، إشراف: محمد أحمد بديوي، -م(، دكتوراه0756
 ص.771، 7108عبد الناصر إبراهيم عبد الحكم، 

  ،تير، ماجسصر العباسي األولإدارة إقليم عمان خالل العنورا العريفي-
جامعة الملك فيصل )السعودية(، إشراف: محمد نصر عبد الرحمن، 

 ص.086، 7102
  ،الوزارة في العصر البويهي بين الخلفاء هاشم عبد الراضي عيسى

جامعة القاهرة )مصر(، -، ماجستيرالعباسيين واألمراء البويهيين
 ص.354، 0767إشراف: أحمد جاب هللا شلبي، 

 دراسات تاريخية عسكرية عن الثغور البيزنطية إسماعيل الجاسم،  هشام
 ،العربية منذ الفتح العربي للشام حتى نهاية العصر العباسي األول

، 0722جامعة القاهرة )مصر(، إشراف: أحمد السيد دراج، -ماجستير
 ص.746

  وليد سعيد فليفل، الخطط الحربية عند المسلمين منذ قيام الدولة االموية
م(، 642-880هـ/737-هـ40تى نهاية العصر العباسي األول من )وح

جامعة طنطا )مصر(، إشراف: السيد ابو العزم داود، -ماجستير
 ص.817، 7114
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 )البحوث(

  ،337أبو محمد الحسن بن المهلبي )أحمد عبد العزيز محمود-
 ،شخصيته وعصره-م( وزير معز الدولة البويهي 783-751هـ/357

، 7107، 00، ع8جامعة الموصل، مج-مجلة كلية العلوم اإلسالمية
 .82-70ص

  ،محاوالت إصالح هيكلة الخالفة العباسية ومدى أمحمد على التائب
، المجلة العربية للعلوم م(745- 642هـ / 334- 737جاحها )ن

 .320-343، ص7103، 7، ج4االجتماعية )مصر(، ع
  ،القضاء في عهد الخليفة أبو جعفر المنصوربسمان نوري الكوان، 

 .704-064، ص7100، 6مجلة آداب الفراهيدي، ع
  ،هـ: 232- 858االدارة االيلخانية في العراق: جعفر حسين خصباك

، 0، مجلة كلية اآلداب جامعة بغداد )العراق(، عم0338- 0756
 .48-03، ص0757

 ظاهرة استبدال العاصمة في التاريخ اإلداري ، حسام الدين السامرائي
، 38عين شمس )مصر(، مج جامعة-دابكلية اآل، حوليات العباسي
 .006-77، ص7116

  ،وظيفة الوزير الكتابية في الدولة العباسية: حسن بن على الحارثي
-، مجلة التاريخ والمستقبلم680- 247هـ/ 742- 037خالل الفترة 

 .000-00، ص7117، 0جامعة المنيا )مصر(، ع
 كت ــاب ديـوان الــرسائل: مكــانتهم ، عبد السالم جمعة، حسين حديس

هـــــ / 442 –م 680هـــــ / 742ودورهم في الـحياة الـعامة لـلــفـتـرة )
، 74، ع2جامعة سامراء )العراق(، مج-، مجلة سر من رأىم(0158
 .076-77، ص7100

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=40580
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=40580
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1526
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1526
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1526
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35400
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35400
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1532
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1532
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1528
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1528
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1528
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%B3%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20869
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20869
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20869
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20869
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  ،اآلالت الحربية في العصر العباسي حياة عبد القادر المرسي
، 73جامعة بنها )مصر(، ع-مجلة كلية اآلداب، هـ(737-037األول)

 .437-380، ص7101، 0ج

  ،المؤرخ  ، مجلةي العصر العباسيالبريد العسكري فخالد علي الجنابي
 .056-050، ص0766، 34، ع04العربي)العراق(، مج

  ،الشرطة في العراق خالل العصر العباسي األولدريد عبد القادر نوري، 
 .738-707، ص0768، 77، ع07المؤرخ العربي )العراق(، مج

  ،آل قحطبة ودورهم العسكري واإلداري في الدولة رباب جبار السوداني
، 06، ع7جامعة ميسان )العراق(، مج-، مجلة أبحاث ميسانالعباسية
 .037-67، ص7103

  ،التحديات التي واجهت مؤسسة الوزارة العباسية في رضاب حاتم ياسين
، )مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية )العراق، القرن الخامس الهجري 

 .732-776، 7107، 0ع
  ،مجلة األستاذمجلس القضاء في العهد العباسيرحمن حسين علي ،-

 .520-551، ص7107، 713جامعة بغداد )العراق(، ع
 هـ / 858 -األمير فتح الدين ابن ُكــــر  الكردي )؟ ، زرار صديق توفيق

، مجلة جامعة كركوك للدراسات م( ودوره في الجيش العباسي0756
 .505-510ص ،7117، 7، ع4اإلنسانية )العراق(، مج

  ،ي لعصر العباسالرقابة واإلشراف على الدواوين في ازريف المعايطة
سلسلة  -، أبحاث اليرموك م(680-هـ 706م / 247-هـ 037االول )

-075، ص0773، 3، ع7، مج)العلوم االنسانية واالجتماعية )األردن
706. 

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1530
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1530
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629_1530
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8+
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8+
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1436
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=84361
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=84361
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=84361
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=52164
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=52164
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=52164
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71924
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71924
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%20%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44217
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44217
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  ،العوامل الجغرافية وأثرها في اختيار موضع سحاب خليفة السامرائي
لة ، مجوموقع مدينة سامراء العباسية وتخطيط استعمال األرض فيها

 .05-0، ص7116، 01، ع4سر من رأى، مج
  ،ة مجلة كلي، ضاء المظالم في عصر الدولة العباسيةقسامي أحمد إمام

 .84-3، ص0764، 5، ع)جامعة المنصورة )مصر-اآلداب 
  ،مجلة يةباسالنظر في المظالم في الخالفة العسعيد بن محمد الغيالني ،

 .781-777، ص7118، 77المؤرخ المصري )مصر(، ع
 أحوال الثغور اإلسالمية مع بالد الروم حتى سعيد عبد هللا القحطاني ،

نيا جامعة الم-نهاية العصر العباسي األول، مجلة التاريخ والمستقبل
 .753-712، ص7114، 0)مصر(، ع

  ،محاوالت خروج الخلفاء العباسيين من العاصمة شادن محمد الوحش
هـ / 037بغداد الختيار عواصم أخرى وأثر ذلك على قوة الدولة من 

ت العربية لآلداب مجلة اتحاد الجامعا، م745هـ / 334م إلى 247
 .264-257، ص7108، 7، ع03(، مج)األردن

  ،مراكزها في العهود العباسية: الدواوين والوزارةصالح أحمد العلي ، 
 .046-032، ص0727، 4، ع6مجلة المورد )العراق(، مج

  ،هـ 037نظام الشرطة في العصر العباسي )صالح موسى درادكه-
، 3، ع08العلوم اإلنسانية )األردن(، مج-دراسات مجلة ، هـ(411
 .012-83، ص0767

  ،نوات ع ساإلدارة العباسية في فترة التسصالح عبد الهادي الحيدري
جامعة -مجلة كلية اآلداب ، م(683هـ / 758-م 680هـ/ 742)من 

 .21-37، ص0760، 07، ع05، س)البصرة )العراق

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20832
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20832
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20832
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1129
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170627_2005
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1132
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1132
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1132
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1132
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170629
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1134
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1134
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D9%81%D9%89+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D9%81%D9%89+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
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  ،تاب الل كالوزراء في العصر العباسي من خصهيب حازم عبد الرازق
موصل جامعة ال-، مجلة كلية التربيةالفرج بعد الشدة للمحسن التنوخي

 .354-338، ص7101، 0، ع01)العراق(، مج
  ،ة الحجابة في الدولة العباسيضياء يوسف معروف، سهيلة مزبان حسن

جامعة البصرة -مجلة آداب البصرة، حتى نهاية العصر البويهي
 .027-055، ص7101، 53)العراق(، ع

  ،وظائف الخدمة في القصر العباسي: نفوذ طائف كمال األزهري
، مجلة التاريخ الحاجب والخادم والنديم في العصر العباسي األول

 .773-025، ص7116جامعة المنيا )مصر(، -والمستقبل
  ،عواصم العباسيين وتغيرها وأثره في رسوم دار طائف كمال األزهري

مجلة كلية اآلداب م، 642- 247هـ /  737- 037، الخالفة العباسية
 .64-40، ص7116، 7،ع)جامعة طنطا )مصر-

 تحصينات الدولة العباسية المواجهة للبيزنطيين في ر مظفر العميد، طاه
، 0770، 44، ع08، المؤرخ العربي)العراق(، مجعهد الرشيد

 .786-783ص

  ،ُتهم األول هيئكتااب الرسائل في العصر العباسي طلب صبار جمعة
، مجلة جامعة تكريت للعلوم )أزياؤهم( وأدواتهم ومهامُّهم ورسومهم

 .038-014، 7112، 7، ع04اإلنسانية )العراق(، مج
  نطية في ة البيز تحصين المدن الثغرية البرية مع الدولعبيد، خضر طه

، أبحاث م633- 251هـ / 706- 037ول العصر العباسي األ
، 0، ع6االنسانية واالجتماعية )األردن(، مج سلسلة العلوم-اليرموك 
 .035-005، ص7117

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=7424
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=7424
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=56452
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=56452
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1153
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1153
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1153
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44780
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44780
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  ،021 ،دشيرال هارون للخليفة الثانية العاصمة قةرالطه خضر عبيد 
، 3، ع02، مجلة التربية والعلم )العراق(، مجم716- 862/  ـه370-

 .004-011، ص7101
  ،037واقع البحرية العباسية في ثغور البحر المتوسط طه خضر عبيد 

، 3، ع06، مجلة التربية والعلم )العراق(، مجم680- 247هـ / 742-
 .006-014، ص7100

  ،وم ، مجلة جامعة بابل للعلنظام الوزارة في العصر العباسيعباس كريم
، 7107، 7، ع71جامعة بابل )العراق(، مج-الصرفة والتطبيقية

 . 464-424ص
  ،لمؤرخ ، مجلة االتنظيم العسكري لجيش صاحب الزنجعبد الجبار ناجي

 .052-008، ص0726، 2العربي )العراق(، ع
  ،دراسات في التنظيمات العسكرية لجيش التسلط عبد الجبار ناجي

، م0155-745هـ /  442 -هـ  334البويهي علي الخالفة العباسية : 
-046، ص0762، 33، ع03مجلة المؤرخ العربي )العراق(، مج

020. 
  ،البريد في األدب العربي حتى نهاية الدولة عبد الرحمن يوسف إبراهيم

معة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية ، مجلة جاالعباسية: دراسة تحليلية
 .437-362، ص7100، 73، ع04)السودان(، س

  ،النشاط االداري عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق، أحمد وادي السامرائي
والعلمي لبني شيبان من مطلع العصر االموي حتى نهاية العصر 

، 4جامعة سامراء )العراق(، مج-، مجلة سر من رأىباسي األولالع
 .02-0، ص7116، 7ع

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1335
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1335
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58915
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58915
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=54698
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=54698
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_2248
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_2248
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1149
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1149
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1149
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20892
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20892
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20892
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20892
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  ،إدارة الِحلة في العصرعبد الستار نصيف جاسم، محمد ضايع حسون 
، مجلة مركز بابل م0756- 0010هـ / 858- 475العباسي: 

، 7104، 3، ع4جامعة بابل )العراق(، مج–نسانية للدراسات اإل
 .778-751ص

 ية اآلداب مجلة كل، ، إدارة اليمامة في العصر العباسيعبد هللا بن إبراهيم
 .423-453، ص7116، 57)مصر(، ع جامعة اإلسكندرية-

  ،مؤسسة العسكرية العباسيةإدارة العبد المنعم رشاد، موفق سالم نوري :
-0، ج 42، مج العراق-مجلة المجمع العلمي العراقي ، هـ037-374
 .087-003، ص7111، 7

  ،الِشحَنة  :اداإلدارة السلجوقية في بغدعبد الهادي نايف علي القعايدة
مجلة ، م(0047- 0155هـ / 538- 442أنموذجًا خالل الفترة )

، 7105، 47، مج)العلوم االنسانية واالجتماعية )األردن -دراسات 
 .0708-0712ص

  ،توزيع العطاء على الجند في فترتي صدر عبد الوهاب خضر الحربي
، 3، ع02المورد )العراق(، مجمجلة ، اإلسالم والعهد العباسي األول

 .30-70، ص0766
  ،نظام رواتب الجيش العباسي في العراق عبد الوهاب خضر الحربي

، حولية كلية االنسانيات والعلوم م(745- 633هـ / 334- 706)
 .317-727، ص 0772، 71االجتماعية )قطر(، ع

  ،ش الخالفة العباسية نظام دفع رواتب جيعبد الوهاب خضر الحربي
، مجلة أبحاث كلية التربية م0756- 0052هـ/ 858- 557في العراق 
-736، ص7117، 0، ع7جامعة الموصل )العراق(، مج-األساسية

788. 

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=98589
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=98589
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8+-+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a9.+
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8+-+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a9.+
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89++-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1200
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1200
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1347
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1347
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1347
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1352
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1352
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1352
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=7449
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=7449
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 ي، الوزارة في عهد األمير عز الدولة بختيار البويهعلي حسن غضبان :
 ، ص7107، 717، األستاذ )العراق(، عالوزير ابن بقية انموذجاً 

507-554. 
  ،التعبئة وأساليب القتال النهري في علي غانم جثير، دنيا الشمري

، 03، مجلة دراسات تاريخية )العراق(، عالعراق: معارك الزنج أنموذجاً 
 .083-005، ص7107

  ،م 646هـ / 734آل أبي الشوارب ودورهم في القضاء )علي غانم جثير
، 2، ع03، مؤتة للبحوث والدراسات )األردن(، مجم(0178هـ / 402-

 .25-32، ص0766
  غزاة بحر الشام وأمراؤه في العصر العباسيي، عمر عبد السالم تدمر، 

 .00-3، ص1983، 61، ع8مجلة تاريخ العرب والعالم )لبنان(، مج
  ،غزاة بحر الشام وأمراؤه في العصر العباسيعمر عبد السالم تدمري 

، 0764، 87،83، ع8تاريخ العرب والعالم )لبنان(، مجمجلة ، (7)
 .34-78ص

  ،العباسي دراسة في تطور  الجند األموي والجيشفاروق عمر فوزي
المورد مجلة ، المؤسسة العسكرية في العصرين األموي والعباسي

 .744-734، 0727، 4، ع6)العراق(، مج
  ،العربي  ، مجلة المؤرخالفضل بن الربيع الحاجب والوزيرفضيلة الشامي

 .74-66، ص0768، 76)العراق(، ع
  ،المجلة ، يقيةرينة العباسية بافدم سل تأسيوحفنينة عبد الحميد

-04، ص7112، 034، 44)تونس(، مجم االجتماعية وية للعلنسوالت
22. 

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=63524
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=63524
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=63927
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=63927
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=63927
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1357
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1357
https://archive.org/stream/057063/057-063#page/n451/mode/2up
https://archive.org/stream/057063/057-063#page/n451/mode/2up
https://archive.org/stream/057063/057-063#page/n451/mode/2up
https://archive.org/stream/057063/057-063#page/n451/mode/2up
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1408
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1408
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1048https:/archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1048
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1048https:/archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1048
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1341
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  ي بني العباس في إدارة المدينة المنورة ف ، دوردحمبني فيصل عبد هللا
مجلة مركز ، م648-251هـ/ 737-037العصر العباسي األول 

-7، ص7114، 7بحوث ودراسات المدينة المنورة )السعودية(، ع
76. 

  ،دور بني العباس في إدارة مكة المكرمة في فيصل عبد هللا بني حمد
، المجلة م(648- 251هـ / 737- 037العصر العباسي األول )

-62، ص7118، 78، ع74العربية للعلوم اإلنسانية )الكويت(، مج
077. 

  ،سالح الفرسان )الخيالة( في الجيش العباسي قاسم حسن السامرائي
جامعة تكريت )العراق(، -، مجلة كلية التربيةهـ721-754قاهر الزنج 

 .87-80، ص7118، 3، ع7مج
  ،سالح الهندسة)الَفَعَلة( وأثره في حرب الدولة قاسم حسن السامرائي

، 7116، 7، ع4، مجلة سر من رأى، مجالعباسية ضد تمرد الزنج
 .50-31ص

  ،مدينة سامراء عاصمة الخالفة العباسية محمد إبراهيم عبد الجنابي
، مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، هـ( 727 -هـ 770من سنة )

 .312-787، 7107، 07، ع07مج
 جهود العباسيين في بناء المدن الثغرية ، محمد بن سليمان الراجحي

الدرعية )السعودية(، مجلة ، وتحصينها خالل العصر العباسي األول
 .70-37، ص7110، 03، ع4مج

 ديوان الجند في عصر الخليفة المتوكل على هللامحمد حامد إسماعيل ،، 
 .731-702، ص7113، 32آداب الرافدين )العراق(، عمجلة 

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1421
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1421
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1421
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20742
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20742
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20742
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20898
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20898
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20898
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=64668
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=64668
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=64668
https://archive.org/details/234234_20151003
https://archive.org/details/234234_20151003
https://archive.org/details/234234_20151003
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1434
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1434
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 ل عصر الوالة ، ديوان الخراج في مصر خالمحمد محمود إدريس
ب ، مجلة اآلداالعباسيين ودور ابن خصيب في تنظيمه بوجه خاص

-0، ص0765، 3، ع4جامعة المنيا )مصر(، مج-والعلوم اإلنسانية 
72. 

  ،العباسية: النشأة وظيفة قاضي القضاة في الدولة مراد تجنانت
شكالية من ولي المنصب من  م 262هـ / 020والعوامل المؤثرة فيها وا 

، 7103، 76، مجلة الحكمة )الجزائر(، عم780هـ / 351الى 
 .721-750ص

  ،ة ، حولية كليوالية الحسبة في عهد العباسيينمروان علي قدومي
 .550-572، ص0771، 6الشريعة والدراسات االسالمية )قطر(، ع 

  ، مسببات انتقال مركز الخالفة العباسية في مها أسعد عبد الحميد
، مجلة الجامعة العراقية، م(426-247هـ/ 737-037عصرها األول )

 .311-740، ص7103، 30، ع0مج
  ،037قضاة الموصل خالل العصر العباسي األول: )مها سعيد حميد-

مركز دراسات  -مجلة دراسات موصلية ، م(680-247هـ / 742
-43، ص7101، 31، ع7)العراق(، مجالموصل بجامعة الموصل 

83. 
 األمير عيسى بن موسى بن محمد العباسي ودوره ، نادية جاسم محمد

(، )العراقجامعة الموصل -، مجلة التربية والتعليماإلداري والعسكري 
 .77-02، ص7117، 34، ع08مج

 ،اْب أبواب الخلفاء في العراق) ناهضة مطر حسن -037ُحجا
-، مجلة واسط للعلوم اإلنسانيةم( دراسة تاريخية741-247هـ/377

 . 34-7، 7116، 8، ع4جامعة واسط، مج

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1442
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1442
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1442
http://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handle/10576/9568/039008-0015-fulltext.pdf?sequence=10
http://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handle/10576/9568/039008-0015-fulltext.pdf?sequence=10
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=125102
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=125102
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=125102
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6396
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6396
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84+%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84+%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=57461
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=57461
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=57461
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20058
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20058
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 دور العرب اإلداري والعسكري في أشروسنة ، نزار عبد المحسن الداغر
، م640هـ / 772حتى نهاية عهد الخليفة العباسي المعتصم باهلل عام 

، 78، ع0جامعة الكوفة )العراق(، مج-مجلة مركز دراسات الكوفة
7107 ،776-723. 

  ،اإلطار الجغرافي لمناطق الثغور والعواصم في هدى محمد تونسي
، مجلة مركز م642- 251هـ / 737- 037العصر العباسي األول 
، 7100، 77جامعة عين شمس )مصر(، ع-بحوث الشرق األوسط 

 .286-250ص
  ،048كتاب بغداد في العصر العباسي األول )هدى محمد تونسي -

جامعة -، مجلة مركز بحوث الشرق األوسط م(642- 288هـ / 737
 .311-773، ص7105، 32عين شمس )مصر(، ع

  ،بية اإلسالمية : دراسة رولة العدعاصمة ال سامراءهناء سعدون جابر
، 5الجامعة )العراق(، مج ، مجلة الكلية اإلسالميةينةدالم طيطفي تخ

 .516-472، ص7100، 04ع

 سيرة واسهامات هرثمة بن أعين )ت دراسة في خليفة،  هناء كاظم
، 018)العراق(، عمجلة كلية اآلداب جامعة بغداد ، هـ( العسكرية710
 .407-337، ص7103

  ،هـ( في 710الدور اإلداري لهرثمة بن أعين )ت. هناء كاظم خليفة
 .471-423، ص7104، 710، األستاذ )العراق(، علة العباسيةالدو 

  ،نقد وتحليل تطورات نظام الشرطة هيثم شيركش، أصغر محمود آبادي
مجلة ، هـ(442- 334ونشاطها في فترة السلطة البويهية على بغداد )

 .70-5، ص7105، 7، مج33، ع)الكلية اإلسالمية الجامعة )العراق

http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B1%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=54564
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=54564
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=54564
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1448
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1448
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1448
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1452
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1452
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1358
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1358
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=96703
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=96703
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=97031
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=97031
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=104346
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=104346
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=104346
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
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 (الكتب)

 دور المرأة في تطوير الحياة الفكرية في بغداد النجار،  إسراء مصطفى
خالل القرنين الخامس والسادس الهجريين، الدار العربية للموسوعات، 

 .7116بيروت 
 عيل الجبوري، عالقة الخالفة العباسية بالعلماء في العصر أحمد إسما

 .7117مان العباسي األول، دار الفكر، عَ 
  أحمد أمين، ضحى اإلسالم: بحث عن نشأة العلوم في العصر العباسي

 .0727األول، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 
  ،المعتزلة في بغداد وآثرهم في الحياة الفكرية أحمد شوقي العمرجي

والسياسية: من خالفة المأمون حتى وفاة المتوكل على هللا من سنة 
 .7111، مكتبة مدبولي، القاهرة م(680-603هـ / 076-742)

  ،ر العباسيفي العص تاريخ اليمن الفكري أحمد بن محمد الشامي ،
 .0762منشورات العصر الحديث، بيروت 

  ،دارالشعراء الصعاليك في العصر العباسي األولحسين عطوان ، 
 .0760الطليعة، بيروت 

  ،بيت الحكمة العباسي ودوره في ظهور مراكز حيدر قاسم التميمي
 .7100، دار زهران للنشر والتوزيع، عَمان الحكمة في العالم اإلسالمي

  ،لملك ، منشورات مركز اوراقو بغداد في العصر العباسيخير هللا سعيد
 .7111الرياض  فيصل،

 أثر المتغيرات االقتصادية واالجتماعية على الفكر سليم أبو طالب سليم ،
 .0777اإلسالمي في الدولة العباسية، اإلسكندرية 

  ،سمير الدرويي، الترجمة والتعريب بين العصرين العباسي والمملوكي
 .7112والدراسات اإلسالمية، الرياض مركز الملك فيصل للبحوث 

http://ia600300.us.archive.org/7/items/8472389432749832/almatzlh-fy-bghdad.pdf
http://ia600300.us.archive.org/7/items/8472389432749832/almatzlh-fy-bghdad.pdf
http://ia600300.us.archive.org/7/items/8472389432749832/almatzlh-fy-bghdad.pdf
http://ia600300.us.archive.org/7/items/8472389432749832/almatzlh-fy-bghdad.pdf
https://ia601608.us.archive.org/15/items/lib04730/lib04730.pdf
https://ia601608.us.archive.org/15/items/lib04730/lib04730.pdf
https://archive.org/details/Islaam_20161218_1026
https://archive.org/details/Islaam_20161218_1026
https://archive.org/details/Islaam_20161218_1026
http://wadod.net/library/31/3154.rar
http://wadod.net/library/31/3154.rar
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 دراسة األوضاع العلمية والتعليمية في العصر أبو الفضل سوزان يوسف ،
 .0765القاهرة هـ، 737- 037العباسي األول 

  ،دار  ،ألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظطيبة صالح الشذر
 .0777القباء، القاهرة 

 األندية األدبية في العصر العباسي في العراق حتى ، على محمد هاشم
 .0767هـ، دار اآلفاق الجديدة، بيروت 3نهاية القرن 

  عماد عبد السالم رؤف، مدارس بغداد في العصر العباسي، بغداد
0788. 

  طور 3ر اإلسالمي، ج، سوسيولوجيا الفكمحمود إسماعيل عبد الرازق ،
 .7111لنشر، القاهرة ، سينا ل: العلوم واآلداب والفنون (7االزدهار)

  طور 4، سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي، جمحمود إسماعيل عبد الرازق ،
ة ، سينا للنشر، القاهر التصوف -الفلسفة -: فكر الفرق (3االزدهار)
7111. 

  ،طور 5سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي، جمحمود إسماعيل عبد الرازق ،
 .7111، سينا للنشر، القاهرة : الفكر التاريخي(4االزدهار)

  طور 2، سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي، جمحمود إسماعيل عبد الرازق ،
 7111، سينا للنشر، القاهرة ن ( : العلوم واآلداب والفنو 7)االنهيار

  طور 4، سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي، جمحمود إسماعيل عبد الرازق ،
، دار مصر المحروسة، القاهرة التصوف -: الفلسفة(3)االنهيار
7114. 

  ،المؤسسات التعليمية في العصر العباسي األول مفتاح يونس الرباصي
 .7101، بنغازي م(648-247هـ /035-737)

http://ia600801.us.archive.org/22/items/lis-group13/book1_11402.pdf
http://ia600801.us.archive.org/22/items/lis-group13/book1_11402.pdf
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82+%d8%ad%d8%aa%d9%89+%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%86+3%d9%87%2f&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82+%d8%ad%d8%aa%d9%89+%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%86+3%d9%87%2f&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82+%d8%ad%d8%aa%d9%89+%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%86+3%d9%87%2f&criteria1=0.
https://archive.org/stream/87965_20170511/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%203#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/87965_20170511/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%203#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/87965_20170511/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%204#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/87965_20170511/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%204#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/87965_20170511/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%205#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/87965_20170511/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%205#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/87965_20170511/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%207#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/87965_20170511/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%207#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/87965_20170511/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%208#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/87965_20170511/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%208#page/n0/mode/2up
https://archive.org/details/al-moassasat_al-taalimia_fi_al-asr_al-abbasi_al-awwal
https://archive.org/details/al-moassasat_al-taalimia_fi_al-asr_al-abbasi_al-awwal
https://archive.org/details/al-moassasat_al-taalimia_fi_al-asr_al-abbasi_al-awwal
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  ،مطبعة العاني، بغداد لماء المستنصريةتاريخ عناجي معروف ،
0757. 

  ،دار الجمهورية،عالمات بغداديات في العصر العباسيناجي معروف ، 
 .0782بغداد 

 دار، المراصد الفلكية ببغداد في العصر العباسيناجى معروف ، 
 .0782ة، بغداد الجمهوري

  ،ين ، عالورق والوراقون في العصر العباسيهالة شاكر عبد الرحمن
 .7114للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0Bybq0PcfSVZ9Y1N0MDZueTJjMHM/view?usp=drivesdk
https://archive.org/download/kotobfitarikh/baghdadiat.pdf
https://archive.org/download/kotobfitarikh/baghdadiat.pdf
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 (الرسائل العلمية)

  ،آثار البرامكة وبني سهل والصوليين على النثر أحمد سعيد الزهراني
جامعة أم القرى، إشراف: محمود عبد ربه فياض، -، ماجستيرالفني

 ص.365هـ، 0401
  ،تدوين العلوم وتبويبها في العصر العباسي األول، أحمد عبد الجليل

، 7114جامعة عين شمس )مصر(، إشراف: أحمد رمضان، -ماجستير
 ص.700

  أثر ازدهار حركة الترجمة على النهضة العلمية  الجمال، أحمد محمد
علم الصيدلة، مركز  -علم الطب  في بغداد في عهد الدولة العباسية:
 ص.740، 7117اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية 

 لسعيد، مظاهر الحياة الفكرية في بلخ منذ بداية العصر أحمد محمد ا
م(، 0068-648هـ/567-737العباسي الثاني حتى سقوط الغزنويين )

، 7116جامعة طنطا )مصر(، إشراف: السيد محمد أبو العزم، -دكتوراه
 ص.777

  ،اآلثار الحضارية للترجمة في العصر العباسي األول: أسامة فلوس
الجزائر، إشراف: -جامعة تلمسان-، ماجستيربيت الحكمة نموذجاً 

 ص.017، 7103محفوظ سالمي،
  حسين السعدوني، الحركة اللغوية في عهد عضد الدولة البويهي، أنور

جامعة آل البيت )األردن(، إشراف: حسن خميس الملخ، -ماجستير
 ص.034، 7112

 ( 037بشرى خليل العزي، تعليم المرأة في العصر العباسي للفترة-
جامعة صنعاء )اليمن(، -م(، ماجستير0117-251هـ الموافق 411
7117. 

https://drive.google.com/file/d/0BzJikiG-APDIV1YtX2JXU1lKT1U/view
https://drive.google.com/file/d/0BzJikiG-APDIV1YtX2JXU1lKT1U/view
https://drive.google.com/file/d/0BzJikiG-APDIV1YtX2JXU1lKT1U/view
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d8%a3%d8%ab%d8%b1+%d8%a5%d8%b2%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%b1+%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af+%d9%81%d9%89+%d8%b9%d9%87%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%3a&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d8%a3%d8%ab%d8%b1+%d8%a5%d8%b2%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%b1+%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af+%d9%81%d9%89+%d8%b9%d9%87%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%3a&criteria1=0.
http://b7oth.com/wp-content/uploads/2014/12/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
http://b7oth.com/wp-content/uploads/2014/12/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
http://b7oth.com/wp-content/uploads/2014/12/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7.pdf
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 ج الحسين، انتشار الثقافة اإلسالمية والعربية في بالد بكري عمر حا
- 77السند من الفتح اإلسالمي إلى نهاية العصر العباسي األول 

جامعة أم درمان اإلسالمية -م، دكتوراه648- 201هـ / 737
 ص.363، 7117)السودان(، إشراف: عبد القادر عثمان محمد، 

 مية الحضارة العربية اإلسال جمانة راسم المنير، حركة الترجمة وأثرها في
 037في العصر العباسي األول )العراق، الشام، فارس( من )

الجامعة األردنية )األردن(، إشراف: -هـ./ (، ماجستير 737-م247هـ./
 ص.27، 7107صالح موسى درادكة، 

  حسين حسام الخفاجي، الكتب والمكتبات في الحواضر العراقية عبر
-بغداد-م(، )البصرة0756هـ/858-م887هـ/40التاريخ اإلسالمي )

جامعة المنصورة )مصر(، إشراف عالء عبد -الكوفة( نموذجًا، دكتوراه
 ص.063، 7108الستار مغاوري، أشرف منصور رداد، 

  حنان عبد اللطيف المعايطة، إسهامات علماء البصرة في الحياة العلمية
امعة ج-م(، ماجستير680- 287هـ / 742- 045والثقافية في بغداد )

 ص.044، 7110مؤتة )األردن(، إشراف: تقي الدين الدوري، 
  خالد عبد هللا الحلقي، الحياة العلميـة في دمشق في العصر العباسي من

منتصف القرن الخامس الى منتصف القرن السابع الهجري/الحادي 
جامعة عين شمس )مصر(، -عشر إلى الثالث عشر الميالدي، دكتوراه

، 7105عبد الرازق؛ آمـال محمـد حســن،  إشراف محمود إسماعيل
 ص.755

  ،موقف العلماء المسلمين في العراق والشام من خميس بن علي سيف
جامعة آل -، ماجستير(0410-0756هـ/613-858الغزو المغولي  )

 ص.308، 7100البيت )األردن(، إشراف: محمد موفق األرناؤوط، 

https://archive.org/details/Resala_46
https://archive.org/details/Resala_46
https://archive.org/details/Resala_46
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  ،الحركة العلمية والثقافية في بغداد في راجح عبد المهدي التخانية
جامعة -م(، ماجستير603- 288هـ / 076- 047العصر العباسي )

 ص.727، 7113مؤتة)األردن(، إشراف: حسين الكساسبة، 
  ،الحياة العلمية في العراق في العصر البويهيرشاد عباس معتوق، 

جامعة أم القرى )السعودية(، إشراف: حسام الدين السامرائي، -دكتورا
 ص.434، 0771

 الحياة العلمية في بغداد في العصر العباسي رفعة بنت سعيد الغامدي ،
جامعة عين -م(، دكتوراه0756 –0775هـ/ 858-877األخير )

أبو سيف، محاسن محمد على الوقـاد، ي عبد الفتاح شمس، إشراف: فتح
 ص.475، 7108

  ،بيت الحكمة البغدادي وأثره في الحركة العلمية رفيدة إسماعيل المنان
ة جامع-، ماجستيرم(0756-251هـ/858-037في الدولة العباسية )

 ص.022، 7117الخرطوم، إشراف: الفاتح الزين إدريس، 
  ،الخليفة هارون الرشيد وأثره في تنشيط الحركة زهير محمد العماوي

جامعة اليرموك )األردن(، إشراف: إبراهيم ملكاوي  –العلمية، ماجستير 
 .ص018، 0776محمد القاعود، 

  ،037عباسي البعثات العلمية في العصر السندس زيدان خلف-
جامعة بغداد )العراق(، إشراف: -، ماجستيرم0117-247هـ/411

 ص.037، 7114محمد بشير العامري، 
  ،037الخدمات الطالبية في العصر العباسي )السيد أحمد حسانين-

جامعة المنوفية )مصر(، إشراف: -(، ماجستير0756-251هـ / 858
 ص.738، 7110النقيب، جمال على الدهشان، عبد الرحمن 

https://archive.org/details/skrdieh_lau_20170122_1537
https://archive.org/details/skrdieh_lau_20170122_1537
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_201707
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_201707
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_201707
https://ia601507.us.archive.org/3/items/amirazine9_gmail_20170617/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
https://ia601507.us.archive.org/3/items/amirazine9_gmail_20170617/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
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  ،التربية والتعليم في العراق في العصر العباسي طالب حامد الضمور
جامعة مؤته -، ماجستيرم(680- 247هـ / 742- 037األول )

 ص. 371، 0778)األردن(، إشراف: حسين الكساسبة، 
 الحياة الثقافية في مصر في العصر عبد الوهاب عثمان،  عبد الستار

)مصر(، إشراف: فهمي عبد جامعة الفيوم -العباسي األول، ماجستير
 ص.381، 7110الجليل محمود، أحمد الصغير، 

  ،لمأمون عهد اأهل الذمة ودورهم في الترجمة في عبد هللا عيد الصليلي
جامعة آل البيت )األردن(، -، ماجستيرم633-603هـ/076-706

 ص.038، 7108إشراف: محمد العيسى، 
  ،العلم العربي وتطوره في العصر العباسي االول عبده نصوح القادري

جامعة القاهرة )مصر(، إشراف: صالح -، ماجستيرهـ(737- 037)
 ص. 744، 7110رسالن، يمنى طريف الخولى، 

 جيلي عمر كريدان، حركة الترجمة في المشرق االسالمي في القرن الع
ة ليبيا جامع-الثاني والثالث للهجرة الثامن والتاسع للميالد، ماجستير

 ص.704، 7116)ليبيا(، إشراف: عبد الواحد عبد السالم شعيب، 
  عزت محمد سليمان، ثقافة الحكام وأثرها في توجيه األدب في العصر

جامعة الفيوم )مصر(، -هـ، ماجستير737-037العباسي األول 
، 7115إشراف: أبو القاسم أحمد رشوان، السيد مصطفي السنوسي، 

 ص.724
  ،ثقافة الخلفاء العباسيين من المأمون حتى عزة بنت فرحه الغامدي

 603هـ / 334- 076ة الدولة العباسية المستكفي باهلل وأثرها في إدار 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -، ماجستيرم745-

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_2059
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_2059
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_2059
https://archive.org/details/Resala_205
https://archive.org/details/Resala_205
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind17481.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind17481.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind17481.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind17481.pdf
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، 7103)السعودية(، إشراف: عبد الرحمن بن علي بن محمد السنيدي، 
 ص.451

  ،دور األطباء في الحياة العلمية في بالد العراق عالء محمد بدوي
م( 0756-648هـ/ 858-737س خالل العصر العباسي الثاني)وفار 
جامعة القاهرة )مصر(، إشراف: زنوبة نادي -دراسة تاريخية، دكتوراه :

 ص.777، 7105مرسي أبو زيد، 
  عمر ممدوح عبد الرحيم، المجالس العلمية واالجتماعية بالعراق في

جامعة جنوب الوادي )مصر(، -العصر العباسي األول، ماجستير
 ص.770، 7103سامي النبراوي،  إشراف: صالح سليم طايع، نجالء

  ،المراكز العلمية في المشرق اإلسالمي ودورها محمد حسان عبيد
، م648-247هـ /  737- 037اسي األول الحضاري في العصر العب

السودان، إشراف: عبد القادر -جامعة أم درمان اإلسالمية –جستير ما
 ص.785، 7100عثمان محمد جاد الرب، 

 هايةن إلى التاريخ كتابة في المعتزلة محمد بن صقر الدوسري، منهج 
اإلسالمية،  سعود بن محمد اإلمام جامعة-العباسي، دكتوراه العصر

 ص.446، 7115إشراف: سليمان الرحيلي، 
 أدب النساء الصوفيات في العصر العباسيايد العكيادي، محمد ع، 

جامعة آل البيت )األردن(، إشراف: عبد الرحمن الهويدي، -ماجستير
 ص.077، 7108

  ،عالقة العلماء بالخالفة العباسية في العصر محمد عبد هللا المولى
-ماجستيرم(، 0756- 0027هـ / 858- 525) العباسي األخير

، 7113جامعة الموصل )العراق(، إشراف: عبد المنعم رشاد محمد، 
 ص.036

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%82+%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a(232-656%d9%87%d9%80%2f+846-1258%d9%85)+%3a&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%82+%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a(232-656%d9%87%d9%80%2f+846-1258%d9%85)+%3a&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%82+%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a(232-656%d9%87%d9%80%2f+846-1258%d9%85)+%3a&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%82+%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a(232-656%d9%87%d9%80%2f+846-1258%d9%85)+%3a&criteria1=0.
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_2038
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_2038
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_2038
https://archive.org/details/Resala_204
https://archive.org/details/Resala_204
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  محمد على محروس، جهود المفكرين المسلمين في العلوم التجريبية
حتى نهاية العصر العباسي وأثرها في ازدهار الحضارة اإلسالمية، 

محمود محمد سالمة، السيد جامعة المنيا، )مصر(، إشراف: -ماجستير
 ص.736، 7103محمد سيد عبد الوهاب، 

  محمد مجاهد الهاللي، من خزائن الكتب العباسية: دراسة في الموارد
جامعة القاهرة )مصر(، إشراف: عبد الستار -والنظم والخدمات، دكتوراه

 ص.737، 0762عبد الحق الحلوجي، محمد فتحي عبد الهادي، 
  ،حركة الترجمة إلى العربية في العصر العباسي محمود السيد عبد ربه

معهد الدراسات اإلسالمية )مصر(، إشراف: سعيد -األول، ماجستير
 ص.016، 0774عبد الفتاح عاشور، 

  ،الحياة العلمية في العراق في العصر مريزن بن سعيد عسيري
جامعة أم القرى )السعودية(، إشراف: حسام الدين -، دكتوراهالسلجوقي

 ص.564، 0765السامرائي، 
  ،دور العلماء في الحياة العامة في العراق نادية بنت عبد الصمد مقليه

-، دكتوراهم0073-0155هـ/571-442خالل العصر السلجوقي 
، 7104جامعة أم القرى، إشراف: عبد هللا بن حسين الشريف، 

 ص.778
  ،الحياة الثقافية في الخليج العربي في العصر نورة أحمد سعيد العامري

جامعة -، ماجستيرم0756-648هـ / 858-737العباسي الثاني 
 ص.745، 7101الزقازيق )مصر(، إشراف: سامية مصطفي مسعد، 

  ،الحياة العلمية والثقافية في بغداد في العصر هاني حمود عوده الرفوع
جامعة مؤتة -، دكتوراهم(680- 287هـ / 742- 045اإليلخاني )

 ص.777، 7111)األردن(، إشراف: أحمد عبد هللا الحسو، 

http://www.mediafire.com/file/xjczhsq5vainbiz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A+-+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.mediafire.com/file/xjczhsq5vainbiz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A+-+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.mediafire.com/file/xjczhsq5vainbiz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A+-+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
http://b7oth.com/wp-content/uploads/2015/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf
http://b7oth.com/wp-content/uploads/2015/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf
http://b7oth.com/wp-content/uploads/2015/03/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_2014
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_2014
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_2014
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  ،التعليم الجامعي في العصر العباسي االول والء وجيه عبد الغني
جامعة عين شمس )مصر(، -، ماجستيرم(648-247هـ/037-737)

، 7117إشراف: محمد عادل عبد العزيز، ايمان مصطفي عبد العظيم، 
 ص.305

 نذ قيام راق ميوسف صالح كامل، الحياة الثقافية ألهل الذمة في بالد الع
م(، 745-247هـ /334-037الدولة العباسية حتى البويهيين بغداد )

، 7117شراف: محمود عرفة محمود، جامعة القاهرة، إ-ماجستير
 ص.711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%8a+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84+(132-232%d9%87%d9%80%2f749-846%d9%85)%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%8a+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84+(132-232%d9%87%d9%80%2f749-846%d9%85)%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%8a+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84+(132-232%d9%87%d9%80%2f749-846%d9%85)%2f&criteria1=0.
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 )البحوث(

  ،اسي األول: صر العبأثر الثقافة الفارسية في ثقافة العإبراهيم أحمد خالد
جامعة المنصورة )مصر(، -كلية اآلداب  مجلة، ابن المقفع نموذجاً 

 .22-0، ص7101، 24ع
  ،حركة الترجمة والنقل في الطب أبان العصرإدريس مفتاح بوبكر مفتاح 

، 2جامعة قناة السويس )مصر(، ع-، مجلة كلية اآلدابولالعباسي األ
 .017-64، ص7103

  ،أثر الصالت العلمية بين الدولة األيوبية آمنة بنت حسين جالل
، ميالمجتمع اإلسالوالخالفة العباسية في ازدهار الحياة الثقافية في 

-720، ص7107، 54-53، ع04الدرعية )السعودية(، مجمجلة 
317. 

 دور الترجمة في نقل المعارف العربية بشار عبد الجبار شبيب ،
، مجلة ديالى للبحوث اإلسالمية إلى أوربا في العصر العباسي األول

 .018-64، ص7118، 73جامعة ديالي )العراق(، ع-نسانيةاإل
  ،د مراكز الحركة الفكرية في بغداجابر رزاق الكريطي، رغد سعيد جفات

 ،وأوجه نشاطات علماء الجزيرة الفراتية فيها حتى نهاية العصر العباسي
 .317-787، 7107، 08، ع8عراق(، مجآداب الكوفة )ال

  ،دوافع المجاورة لمكة المكرمة في العصر العباسي جابر رزاق الكريطي
 .748-707، ص7102، 37، ع0، آداب الكوفة )العراق(، مجاألول

  ،ن أثر المتصوفة والمؤرخيجميل منادي القريشي، مشتاق كاظم المياحي
واألدباء النيسابوريين في الحياة العلمية في بغداد من القرن الثالث حتى 

جامعة -، مجلة كلية اآلدابنهاية القرن السادس الهجري: دراسة تأريخية
 .315-728، ص7103، 015بغداد )العراق(، ع

https://archive.org/details/MLA0002575
https://archive.org/details/MLA0002575
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1512
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1512
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1636
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1636
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1636
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=67568
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=67568
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=67568
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=79357
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=79357
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=126102
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=126102
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=126102
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1639
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1639
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1639
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  ،العالمة البغدادية شهدة األبري ورواياتها في تواريخ حسن عيسى الحكيم
 .72-75، ص0768، 76، مجلة المؤرخ العربي )العراق(، عالنساء

  ،المدارس اإلسالمية في العصر العباسي وأثرها في تطوير حسين امين
 .07-5، ص6072، 8، مجلة المؤرخ العربي )العراق(، عالتعليم

  ،لعالقات الثقافية بين األندلس وبغداد في العصر العباسياحسين أمين، 
 .02-7، ص0764، 74المؤرخ العربي )العراق(، عمجلة 

  ،هـ / 334-هـ 742الكتاب في العصر العباسي الثاني )حسين الكساسبة
العلوم االنسانية واالجتماعية  -مؤتة للبحوث والدراسات ، م(874-م 680

 .713-062، ص0776، 2،ع03، مج))األردن
 التكوين الثقافي واالجتماعي لقضاة البصرة في العصر ة، حسين الكساسب

، حوليات آداب عين م(745- 680هـ /  334- 742العباسي الثاني )
 .078-085، ص7115، 33شمس )مصر(، مج

 زلة بالدولة العباسية، مجلة الباحث حنظل الشيخ خزعل، عالقة المعت
 .071-005، ص0727، 0، ع7)لبنان(، س

 مدرسة المعتزلة ودورها في الدفاع عن العقيدة ، حيدر خضير مراد
، مجلة جامعة كربالء )العراق(، االسالمية خالل العصر العباسي

 .070-000، ص7104، 0، ع07مج
  ،نة بغداد وموقعها العلمي والثقافي والموسيقي في مديحيدر زامل هاشم

 الجامعة-، مجلة كلية التربية األساسيةم0756- 251العصر العباسي 
 .527-540، ص7105، 71المستنصرية )العراق(، ع

  ،األمراء والوزراء في الحياة الثقافية في عهد أثر رضوان أحمد الليث
، 7، ج74جامعة بنها )مصر(، ع-، مجلة كلية اآلداببني بويه
 .885-800، ص7100

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1050
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1050
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170703_1050
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_2235
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_2235
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_2235
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1641
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1641
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%A4%D8%AA%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%A4%D8%AA%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1643
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1643
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1643
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%B6%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=87590
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=87590
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=87590
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=106591
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=106591
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1645
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1645
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  ،تطور علم الفلك في العراق خالل رعد يونس عباس، علي نايف مجيد
الجامعة المستنصرية )العراق(، -كلية التربية، مجلة العصر العباسي

 .588-533، ص7105، 66، ع71مج
  ،بيت الحكمة البغدادي وأثره في الحركة العلميةرمزية محمد األطرقجي، 

 .355-302، ص0761، 04المؤرخ العربي )العراق(، ع
  بعثات الحصول على الكتب والعلماء في العصر يدان خلف، سندس ز

، 6جامعة بغداد )العراق(، ع-، مجلة التراث العلمي العربيالعباسي
 .033-074، ص7117

   يفة في عهد الخلالحركة الفكرية والعلمية ، شاكر محمود أحمد الجبوري
، مجلة جامعة تكريت للعلوم م(636-603هـ/706-076المأمون )

 .076-084، ص7105، 2، ع77اإلنسانية )العراق(، مج
  ،الوزير نظام الملك وأثره في تقدم الحركة العلمية صدام جاسم محمد

 جامعة ديالي،-، مجلة ديالي للبحوث اإلنسانيةيفي المشرق اإلسالم
 .727-746، ص7100، 53ع

  ،الحركة العلمية واالدبية في دار الخليفة العباسي طائف كمال األزهري
مجلة كلية اآلداب ، م( ]هيكل استقصائي[247/642-هـ037/737)

 .0071-0054، ص7116، 3، مججامعة طنطا
  ،المجالس العلمية وأثرها على الحركة العلمية في طلب صبار محل

 ، مجلة آداببغداد وبالد المشرق اإلسالمي في القرن السادس الهجري 
-744، ص7103، 05، ع7جامعة تكريت )العراق(، مج-راهيديالف

784. 

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=102274
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=102274
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=102274
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
https://archive.org/details/MajallatTarikh3arabi-Iraq
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=47756
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=47756
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=47756
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=114629
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=114629
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44564
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44564
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44564
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1648
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1648
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1648
http://library.minia.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%a8+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%b7%d9%86%d8%b7%d8%a7+%2f+
http://library.minia.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%a8+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%b7%d9%86%d8%b7%d8%a7+%2f+
http://library.minia.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%a8+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%b7%d9%86%d8%b7%d8%a7+%2f+
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86258
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86258
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=86258


063 

 دراسات التاريخ العباسي يف العامل العربي                                                                    

    

 

  ،لة ، مجالوفادات العلمية في العصر العباسي األولطلب صبار محل
-485، ص7104، 71جامعة تكريت )العراق(، ع-آداب الفراهيدي

515 . 
 المنهج العلمي ألطباء الموصل في العصر ، عبد الجبار حامد أحمد

-، مجلة التربية والعلمم(0756 – 247هـ / 858 – 037العباسي )
 .016-75، 7100، 51، ع06جامعة الموصل )العراق(، مج

  ،الثقافي بين الخالفة العباسية  االتصالعبد الرحمن أحمد سالم
- 603هـ( )706-076واإلمبراطورية البيزنطية في عصر المأمون )

، 06جامعة القاهرة )مصر(، ع-، مجلة كلية دار العلوم م(633
 .071-083، ص0775

  ،القضاة في رعاية العلماء صور من دور الفقهاء و عبود حمود شنتاف
، مجلة جامعة األنبار للعلوم )العراق(، وطالب العلم في العصر العباسي

 .001-015، ص7117، 4ع

  ،االسهامات الحضارية لعلماء أهل الذمة عثمان عبدالعزيز المحمدي
ة مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنساني، اسيفي تنشيط بيت الحكمة العب

 .736-063، ص7101، 7، ع))العراق
  ،جلة كلية ، مالترجمة والمترجمون في العصر العباسيعزام عبد هللا نور

 .868-843، ص7118، 07جامعة حلوان، ع-اآلداب 
  الورق وتطور صناعته في العصر العباسي موسى، عصام سليمان

، 4-3، ع72، مجلة جامعة دمشق )سوريا(، مجكوسيلة اتصال فاعلة
 .757-700، ص7100

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=116277
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=116277
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58709
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58709
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58709
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1652
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1652
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1652
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=14535
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=14535
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=14401
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=14401
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=14401
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/211-252.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/211-252.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/211-252.pdf
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 ار ، بيت الحكمة البغدادي في عصر االزدهعلي صالح الخالقي
 .075-087، ص7112، 08-05من(، عالعباسي، مجلة سبأ )الي

 إسهامات علماء الحديث الشاميين في الذنيبات،  عوض عبد الكريم
- 288هـ / 483-هـ 047الحركة العلمية والثقافية في بغداد من 

ث مؤتة للبحو ، م من خالل كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي1012
، 4، ع73، مج)العلوم االنسانية واالجتماعية )األردن -والدراسات 

 .068-052، ص7116

 إسهامات علماء األمصار في علم القراءات الذنيبات،  عوض عبد الكريم
، م0155- 288هـ / 442- 047في بغداد في العصر العباسي من 

، 7، ع40نية واالجتماعية )األردن(، مجالعلوم االنسا-دراساتمجلة 
 .467-487، ص7104

  ،المراكز العلمية المميزة في بغداد فارس محمود ذنون، باسل طه جاسم
، مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية )العراق(، في العصر العباسي

 .477-427ص، 7100، 00، ع06مج

  ،مجلة  ،أثر الفكر العربي اإلسالمي في ثقافة البويهيينكاظم ستر خلف
 .323-333، ص7112، 61كلية اآلداب جامعة بغداد )العراق(، ع

  طبية للخلفاء في العصر، االستشارات الماجد عبد الحميد عبد الرازق 
، مجلة كلية التربية م680- 247هــ / 742- 037العباسي االول 
-3، ص7107، 4، ع7، مج)جامعة ذي قار )العراق-للعلوم اإلنسانية 

73. 

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1656
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1656
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1656
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1656
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%A4%D8%AA%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%A4%D8%AA%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1655
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1655
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170630_1655
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=45830
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=45830
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=45830
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_1102
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_1102


065 

 دراسات التاريخ العباسي يف العامل العربي                                                                    

    

 

  ،ة ، مجلصلتهم بمحنة خلق القرآنالمعتزلة و محمد أرشيد العقيلي
-018، ص0777، 47-40، ع03دراسات تاريخية )سوريا(، مج

037. 
  محمد جبر أبو سعدة، العالقات الثقافية بين المسلمين والبيزنطيين في

عهدي الخليفتين العباسيين الرشيد والمأمون، مجلة كلية اللغة العربية 
 .733-705ص، 0776، 08جامعة األزهر )مصر(، ع -بالقاهرة

  ،037دور األمويين العلمي في الدولة العباسية )محمد حامد إسماعيل-
جامعة الموصل -، مجلة كلية التربية األساسيةم(745-251هـ/334

 .207-863، ص7104، 7، ع03)العراق(، مج
  ،مالمح من النهضة العلمية في العراق في العصر محمد حسين الزبيدي

 .050-035، ص0726، 6، مجلة المؤرخ العربي )العراق(، عالبويهي
  ،ة دور السلطة في ظاهر محمد حسين الفالحي، ميثم حمزة جبر الجبوري

 ،الترهيب الفكري للعلماء والشعراء في العراق خالل العصر العباسي
-720، ص7105، 74جامعة بابل )العراق(، ع-مجلة كلية التربية

771. 

  ،لماذا تبنى الخليفة المأمون أفكار االعتزال محمد عثمان أبو ساق
، 7)السودان(، ع جامعة الخرطوم-مجلة دراسات إسالمية  والتشيع؟
 .74-60، ص7117

  ،أثر حركة التجارة في محمد سليمان الراجحي، إسماعيل أحمد الدردير
دعم العالقات الثقافية بين بغداد وبالد المشرق اإلسالمي في العصر 

، 7101، 34جامعة أسيوط )القاهرة(، ع-، مجلة كلية اآلداب العباسي
 .333-745ص

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170704_2012
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=90021
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=90021
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_2255
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_2255
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170702_2255
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=108788
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=108788
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_1102
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_1102
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_1102
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85%22&type=JournalTitle
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_1106
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_1106
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_1106
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170701_1106
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  ،مجلة ، منها لوالمغ قفووم اددمكتبات بغمحمد صالح محي الدين
 ،(السعودية) دوسع نب دمحم االمام جامعة - االجتماعية موكلية العل

 .007-60ص ،0760 ،5ع
 أثر التالقح الفكري والثقافيمحمد كريـم الشمري، سوسن أحمد العوادي ، 

بين المسلمين وأهل الذمة في إشاعة التعايش والتسامح الديني في العراق 
، مجلة م(633-251هـ/706-037خالل العصر العباسي األول )

-02، ص7104، 02جامعة بابل )العراق(، ع-كلية التربية األساسية
32. 

 مجلة ، ، نشأة خزائن الكتب العباسية وأنواعهامد مجاهد الهالليمح
، 0777، 7، ع07، س)المكتبات والمعلومات العربية )السعودية

 .62-25ص
  ،مجلة ، العاملون في خزائن الكتب العباسيةمحمد مجاهد الهاللي

، 7114، 3، ع74، س)المكتبات والمعلومات العربية )السعودية
 .78-63ص

 دور علماء زبيد في الحركة العلمية ببغداد في  ،محمود شاكر الخفاجي
، 0، مجلة الكلية االسالمية الجامعة )العراق(، عالعصر العباسي

 .347-306، ص7118
  مراكز التعليم ودورها التربوي في حركة التدريسيني، معيوف سالم الشمر 

، مجلة البحوث التربوية ه(858-442في العصر العباسي األخير )
 .074-020، ص7104، 40جامعة بغداد، ع-والنفسية

  ،دور الموالي الفكري في العصر مهند ماهر جاسم، هند يوسف مجيد
، مجلة جامعة تكريت م(680-251هـ/742-037العباسي األول )

 .402-322، ص7116، 7، ع05للعلوم اإلنسانية )العراق(، مج

https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1402
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=94202
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=94202
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=94202
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%AC%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72490
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72490
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72490
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=96451
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=96451
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=22867
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=22867
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=22867
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 دور العلماء وجهودهم تجاه األزمات االقتصادية في ، مهند نافع المختار
، مجلة آداب م(0756ـ  247هـ / 858ـ  037العراق العصر العباسي )

 .377-777، ص7103، 86جامعة الموصل )العراق(، ع-الرافدين
  ،للجهشياري والكتاب زراءوال كتاب نم الضائع مالقسميخائيل عواد 

 دوالمعتم زوالمعت كلووالمت قاثووال موالمعتص نوالمأم أيام
، 6-2، ج06، مجلة المجمع العلمي العربي )سوريا(، مجدوالمعتض
 .337-306، ص0743

  ،الحركة الفكرية في الحجاز في العصر العباسي هند يوسف مجيد
، مجلة جامعة تكريت للعلوم م(0756- 251هـ / 858- 037)

 .543-474، ص7117، 00، ع08اإلنسانية)العراق(، مج
  ،العصر  خاللمراسيم الوفادة على الخلفاء العباسيين وائل كليب مطلك

، مجلة جامعة م( 680 – 247هـ / 742 – 037العباسي األول )
-002، ص7107، 07، ع07تكريت للعلوم اإلنسانية )العراق(، مج

047. 
  ،إمارة الحج في عهد الخليفة أبي العباس السفاح وجدان فريق عناد

جامعة -، مجلة التراث العلمي العربيم253-247/هـ037-038
 .41-75، ص7100، 0بغداد، ع

 ، مجلة المجمع العلميقراءة جديدة لبيت الحكمة البغدادييوسف حبي، 
 .748-772، ص0778، 7، ج43العراقي )العراق(، مج

 
 
 

 

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=83347
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=83347
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=83347
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1406
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1406
https://archive.org/details/mohamed_rahman2007_hotmail_20170705_1406
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=23244
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=23244
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=23244
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=64628
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=64628
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48597
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48597
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48597

